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۱ 

  د وګـړو تر منځ څه توپير شتون لري؟
  

میاشـت پـه یـوه څلوریشت کاله پخوا د مرغوم�       
پـه یـوه لـوی کـور کـZ یـو  ،زموږ په پـړوس کـZ ،ورځ

چZ د سیمZ ټولو اوسېدونکو د هغه  ،ماشوم وزېږېده
ــدو  ــه د زېږې ــاره د هغ ــمدو لپ ــالر د خوښ ــور او پ د م
ــۍ  ــوې اون ــه ی ــابلZ ل ــب او ق ــوه طبی ــوه. ی ــن ونې جش
 Zد هغه د زېـږېدنو پاملرنه کوله او همـدا چـ Zراهیس

او ښایسته دایې ته یې وسپاره  مهربانZ ،نړۍ ته راغ�
  او ځانګړې کوټه یې ورله سینګار کړله.

په هماغZ موکZ کZ زموږ د سیمZ په سر د یوې       
(Xزېرزمین)زرندۍ Zهټۍ الندې یوه سمڅه شان،  Zچ

 ،پرتـه وه ،له خټو نه لېو شـوي دېوالونـه یـې درلـودل
چZ د لېو ډېرې برخZ یې تویې شوې وې او هغه یې 

  مڅZ ته ورته کړې وه.ال ډېره س
چـZ  ،د لمر رڼـا یـوازې د سـمڅZ لـه دړې څخـه      

نیم متر له ځمـZ نـه ښـته پرتـه وه او جګـوال� یـې 
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د سـمڅZ مـنځ  ،ټول له یوه نیم متر څخه زیات نـه ؤ
 ،ته ننوتله. په دې زرندۍ کZ یوه کورنۍ یانZ یـو پـالر

 Zیوه مور او یو دوه کلـن زوی اوسـېدل او پـه ژمـو کـ
چZ دوی ته یې سـیمه  ،ورنۍ له زاړه تره څخهیې د ک
هرکل� کولو. اتفاقن د همدغZ ورځZ په شـپه  ،راوړله

Zحـال کـ Zپرتـه لـه مېـړه  ،د کورنۍ مور په داسـ Zچـ
 Zڅخه یې هېڅ پرستار او پرته لـه شـړې وړې بړسـتن

 ،څخه د پټېدو او هوساینZ هېڅ وزله (وسـیله) نلرلـه
چــZ  ،تهچــZ درې ګنټــې وروســ ،یــو ماشــوم وزېــږاوه

Zیې ال د نړۍ پر م� نه وې غړول Zد سـاړه لـه  ،سترګ
  زوره له نړۍ څخه بستره بار کړه.

چZ په هغه  ،د دې ماشوم او هغه ماشوم تر منڅ      
څـه تـوپیر شـتون الره؟  ،لوی کور کZ نـړۍ تـه راغـ�

ولZ د هغه زېـږېدنو لپاره لسګونو خلو جشن ونیـوه 
الر له سترګو څخـه او د دې یوه مرګ لپاره د مور او پ

پرتــه بلــه هــېڅ ســترګه و نــه ژړېــده؟ ولــZ یــوه ګرمــه 
بسـتره د دې ګـران میلمــه پـه برخـه نــه وه؟ ولـZ لــه 
دوی څخه یوه په دنیا کZ برخه نلرله او ولZ دا یو بل 
د نړۍ ټول نعمتونه د ځان لپـاره چمتـو ولېـدل؟ آیـا 
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چـZ پـه دغـه بـال واوښـت؟ کـه  ،هغه کومه ګناه لرله
شوم یې د شپې لخـوا د مـرګ لـه کټـه چېرې هغه ما

 Zاوچت کړی او له ساړه نه یـې سـاتل� او پـه راتلـونک
آیـا د ده  ،ورځ یې په پټه د دې بل پر ځای ایښ� وای

چZ بدلیدلو  ،برخه لی' بدلون نه مونده؟ څرګنده ده
  او دی هم د ښاغلزیو په ډله کZ راتللو.

  له دې کتنZ نه څه پایله اخلو؟      
چ  ټول خل' یـو شـان نـړۍ  ،پایله اخلوداس        

چ  د خل
و په منځ ک  لېـدل  ،ته راځ* او توپیرونه
غالبن د دوی له واکه وتل* دي او د دوی پـه  ،کېږي

  ټولنیز موقعیت پورې تړاو لري.
  ٭٭٭٭٭
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۲  

  وګړي خپل چاپېريال پالل*
 

خـو د ده دوه  ،هغه نوی زېږېـدل� ماشـوم مړشـو      
پاته شو. که چېرې موږ دا هل' او کلن ورور ژوندی 

نـو  ،هغه د شتمنو بچ� د ژوندانه پـه ډګـر کـZ وڅـارو
  هغه ټک� مو چZ پورته بیان کړ ال ښه څرګندېږي.

پالر یې  ،چZ حسین نومېده ،دغه بېوزلX ماشوم      
لرګX ماتول او مور یـې پـه کورنیـو چـارو کـZ کورنیـو 

ېنځـل د بېلګZ په توګه کـالX یـې و ،سره مرسته کوله
او له دې الر یې د مېړه په وزرونو الس را کاږلو. هـر 

نـو  ،کله به چZ د کالیو پرېمېنځلو لپاره بهـر تـه وتلـه
حسین به یې له ځانه سـره څولـو او کلـه چـZ لـوی 
شو د کالیو یوه برخه به یې د ده په سر اېښودله. خو 
کله به چZ د بېلګZ پـه توګـه د یـوې ګنټـې لپـاره لـه 

نو حسین بـه یـې پـه زرنـدۍ کـZ  ،سمڅZ څخه وتله
تر څـو بهـر  ،پرېښوده او دړه به یې د هغه په م� تړله
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راونه وځX او تر پښو الندې نه شX. حسین طبیعـتن 
خو په څلور کلنۍ کZ یو ځل کلـ'  ،یو ښه مزاج لرلو

 Xکـاف Zترټټره (سینه بغـل) شـو او لـه هغـه ځایـه چـ
 مرګ ،طبیب او درمل یې نه درلوده ،پرستار ،پوښښ

ته ورلنډ شو او وروسته له هغه چZ تصـادفن د مـرګ 
بشپړه کمزوری او مړاوې شو  ،له منګولو وژغورل شو
  او تل له ټټره کړېدلو.

نو نـور یـې کـوالی نشـول دی  ،کله چZ لوی شو      
پــه زرنــدۍ کــZ خونــدي وســاتX او دی پــه هوســا زړه 

خټـو او خړوبونـو کـZ  ،سره د کوڅZ په دوړو او خاورو
 –د خپلـو بـې سـره همزولـو سـره یـې ټېلـZ  لټېده او

دی هـم لـه  ،لوبې کولZ. له هغه ځایـه چـZ نـږدې ؤ
Xنـو ال لـس  ،بې سرۍ او وزګـارتوب سـره روږدي شـ

ترڅو هـم  ،چZ چمیار ته یې وسپاره ،کلن شوی نه ؤ
 .Xڅخه راټـول شـ Zیو کسب زده کړي او هم له کوڅ
ــر  ــه اســتاذ څخــه ډې ــه لومړیــو ورځــو کــZ ل حســین پ

 ،خو ژر یې خورا هوښیاري وښودله ،وخوړل کوتکونه
Zهغه هم هس،  Zد سبناري څخه پرته یې د ورځ Zچ

دوه ریاله مزد هم ورله وټاکه. ورو ورو د حسـین کـار 
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ښه شو او مزد یې د ورځZ پنځه ریالو او یو تومان ته 
چـZ مـزد یـې  ،ورسېده او ال شپاړس کلن شوی نـه ؤ

  پنځلسو ریالو ته ورسېده.
ونو ګنډلو کار خـورا یـوغږی (ینواخـت) او د بوټ      

 ،ســتومانونک� ؤ. ســهار چــZ کــارګر مغــازې تــه راتلــل
 Zنږدې نیمه ګنټه د دوی مجلس تود ؤ او په خپلو ک

Zخو ژر یـې خبـرې خالصـېدې  ،یې خبرې اترې کول
او په چپتیا کZ به ننوتل او د خویګX (مشـته) د ټـپ 

وږه د څټــک د وهلــو او د تــار د کــاږلو غــږ ترغــ ،ټــپ
 Xاو ژر غلــ Zکېــده. کلــه ځینــو کــارګرانو انګــازې کــول

  کېدل او هماغه کړېدل� حالت یې خپلولو.
په دې چوپتیا کZ د څه شX پـه فکـر کـZ وو؟ پـه       

چZ هېڅ فکر یې په سر  ،نږدې توګه کوالی شو ووایو
ولZ چZ د هماغه بوټ ګنډلو لـه نـړۍ او  ،کZ نه الره

رتـه یـې بلـه کومـه تنګZ او زړه نېوونکZ فضـا څخـه پ
چـZ د  ،پرتـه لـه دې ،نړۍ نلرله. دوی ژوندون تېراوه

ژوندانه په تېرېدو خبر وي. ژوندانـه د دوی لپـاره لـه 
  کار کولو او رنځ وړلو څخه پرته بله مانا نلرله.
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سهار کارته راتلل او اته او نهه او کله بـه یـې لـس       
بجZ له کار څخـه الس اېسـتلو او هـر څـوک د خپـل 

په لور روانېده او خپل ستومان بدن یې د خـوب  کور
الس ته سپارلو او سبا ته د دې لپاره چZ د کار موکـه 

Xله خوبه به راولټېدل او د بې ځانـه او  ،ناوخته نه ش
  اوتوماتو افزارو په شان به د کار په لور چټکېدل.

حسین پروګرام خـورا مـنظم سـرته رسـولو او لـه       
مزد یـې  ،ؤ په ډله کZ راغل� ؤچZ د نارینه  ،دې کبله

اخیســتلو او لــه خپــل مــور او پــالر ســره یــې مرســته 
خورا زړه خوښ� ؤ. خو څو کاله چZ تېـر شـول  ،کوله

ــه  ،ورو ورو ســتومانه شــو خــو کــوم نــوی شــ� د ده پ
ځان یـې سـتومان او اروا یـې  ،ژوندانه کZ نه پېښېدو

ــه پوهېــدو ،مــړه شــوې وه ــاره  ،اصــال¢ ن چــZ د څــه لپ
  او کوم زړه خوښون لري. ژوندی دی

دا  ،چZ حسین په هغه اخته شـوی ؤ ،دغه حالت      
چZ عموماً د ټولنZ د بې برخو  ،خپګان او غمجنوال�

Xد ژوند تر ټولو لـوی خطـر دی او وګـړي  ،لمن نیس
 Xپه رښتا سـره تـدریج Zځان وژلو او یا پسات ته ( چ
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 Zد دې خطرناک مرض یوازین .Xځان وژنه ده) وربول
 ه د مبارزې د روحیې منځ ته راوړل دي.هوبل
چZ مه  ،د ټولنZ پر دې ځپل شویو باید غږ وکړو      

ژونـدون پخپلـه  ،مه زړه توري کېـږی ،مایوسه کېږی
ــه دی ــدلون  ،کرکــه جــن ن ــه ب ــر ت ــه بهی ــه د ژوندان ک

که دا ناولX ډېرانونه د ژوندانه له ویال� څخه  ،ورکړی
  ډېر خوږ او ښایسته به شX. ،لېرې کړی

آیا ټول پـه نـړۍ کـZ بـد مرغـه دي؟ آیـا ټـول پـه       
 Zژونــد کــوي؟ ولــ Zرېنه (فالکــت) کــبیــوزل� او اســ
ـــه  ـــZ ځینـــZ هوســـاینZ ت ځینـــZ نیمرغـــه دي؟ ول
 Zمرغۍ دړې ستاسو پـه مـ� تړلـرسېدلX؟ ولZ د نی
دي؟ ولZ په ځور او خوارۍ باندې محوم یاسـت؟ د 

خـه چZ مایوسه کېـږی او لـه ژوندانـه څ ،هغه پرځای
د ژوندانه د دې ستونزو د حل پـه فکـر  ،الس اوباس�

چZ هره ورځ نـوې  ،کZ واوس�. هغه وخت به وګوری
ــه راځــX او هــره ورځ د  ــX ت خوشــحال� ستاســو هرکل

  هیلو ال زیاته رڼا ستاسو په زړونو کZ ځلېږي. 
خو حسین د څـه ډول خلـو پـه مـنځ کـZ ژونـد       

Zوګړو په منځ کـ Zهغـوی ،کولو؟ د داس Zټـول د  چـ
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د داسـZ  ،ځور او غمجنتیا سیوري ته لـوی شـوي وو
Zوګــرو پــه مــنځ کــ،  Zد مبــارزې اروا پــه دوی کــ Zچــ

وو. لـه » زړه مـړاوي«ننوتZ نه وه او پـه رښـتیا سـره 
دې کبله د غمجنتوب ناروغۍ حسین ته سرایت وکـړ 
او هغـــه یـــې ورو ورو د پســـات پـــه لـــور وخوځـــاوه. 

ې کـړي او د غوښتل یې چZ د ژوندانه ستونزی هېـر
ده پښو مخZ ته لـه میخـانو او عشـرت ځـایونو څخـه 
پرته بله الر پرته نه وه. دی هم د نورو زرګونـو بیوزلـو 

  په توګه د تباهۍ دې کانون ته ورجلب شو.
کله ستاسو د یوه غاښ په م� یو تور وړوک� ټکـ�       

چه په لمړي لید سره هېڅ د اهمیـت وړ  ،پیدا کېږي
ټک� خپل کـار کـوي او هـره ورځ خو هغه تور  ،نه دی

هسZ چـZ یـوه ورځ ټـول غـاښ نیسـX او  ،ال لویېږي
ــه همــدې توګــه  ــولنیز پســات هــم پ ــه پټــوي. ټ هغ

  رابرسېره کېږي او همدا اخټه (خاصیت) لري.
چـZ حسـین د پسـات پـه  ،یو دوه کاله تېر نـه وو      

 ،هسZ چZ کـه اوس یـې ووینـ� ،دریاب کZ ډوب شو
تـل مسـت دی  ،وړښته رژېدل�وبه یې نه پېژن�: له ج
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او ان دا چZ سږ کال د یوې دوو میاشـتو پـه مـوده د 
  چاړې اېستلو په تور زندان کZ ؤ.

ټول  ،ټول هغه ښنځX ،ټول له ده نه کرکه کوي      
دی د ټولنZ میروب ګڼي او ان ځینZ د ده او ده ته 

خو که موږ لـږ څـه ژور شـو او  ،ورتو وژل واجب ګڼي
ــا ح ،وګــورو ــا ده  ،ســین دومــره مالمــت دیچــZ آی آی

  ټولنه فاسده کړې یا ټولنZ دی تباه کړو؟
ــوم ؤ       ــین ماش ــZ حس ــه چ ــه  ،کل ــولنZ د ده پالن ټ

 ،دی یې د بېوزلۍ او نـاروغۍ الس تـه وسـپاره ،ونکړه
د ده هېڅ روزنه یې ونکړه. حسین په حقیقـت کـZ د 

ــه وه ــولنZ خپــل ودې ون ــاوو مخــالفو  ،ټ چــZ د زره
نو په دې توګـه کلـه چـZ وده  ،لوېدوبادونو مخZ ته و

 ،خپل بور (ثمـر) یـې ټـولنZ تـه وروبخښـلو ،یې وکړه
  یانZ خپلZ مټې یې د ټولنZ په واک کZ کېښودې.

خو ټولنZ له ده سره څه وکړل؟ د ده د مټـو بـور       
یې واخیسـت او هـېڅ بانـدې والـ� او ګټـه یـې ده تـه 

خـو  ،ورنکړه. حسین کار کاوه او شتمنX یې تولیدوله
چــZ لــه دې شــتمنۍ نــه  ،د ټــولنZ جوړښــت داســZ ؤ
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د ده الس  ،چZ د حسین ژوندون هوسا کړي ،هومره
  ته نه ورتلله.

چـZ د اوسـېدنو  ،حسین هېڅله ونکوالی شول      
کــافX  ،هېچلــه یــې و نکــوالی شــول ،وړ کــور ولــري
مناسب  ،هېچ کله یې ونکوالی شول ،ډوډۍ وخوري

ې چZ ټولنZ ته یـې کالX واغوندي. حسین سره له د
له کلتور او روغتیـا څخـه بـې برخـZ  ،شتمن� ورکوله

چـZ ټـولنZ تـه پـه  ،ؤ. آیا په دې توګه یې حق نـه الره
  بله له هغZ سره غلیم واوسX؟ ،بده وګوري

      Zځای کـ Zکه چېرې تاسو یو بوټی په داس،  Zجـ
چـZ  ،روښـانه ده ،کېـږدی ،هلته هوا او رڼایي نـه وي

چېږي او بور ته نه رسـېږي. زمـوږ مړاوې کېږي او و
ټولنه له خپلو وګړو سره په حقیقت کـZ همـدا اړونـد 

یانZ د وګړو د پاللو لپاره د کافX ځواک خاونده  ،لري
  چZ وګري مړاوې او فاسدوي. ،نه ده او هغه ده

چZ د وګـړو پـه فاسـدولو  ،هغه المل ،له بله پلوه      
اسـېرنه  بـې وزلـX او ،کZ تر ټولو خورا اغېزناک دی

ــه وای  ،(فالکــت) دي. کــه د حســین پــالر بېــوزل� ن
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ـــده ـــه لویې ـــZ ن ـــه روزن ـــه ل ـــې پرت ـــاروغ او  ،زوی ی ن
لـه کلتـور او روغیتـا څخـه بـې  ،خوارچنک� نـه کېـده

  برخZ نه پاتZ کېدو او په پای کZ فاسد نه راوتلو.
  له دې ځایه څه پایله اخلو؟      
  چZ: ،داسZ پایله اخلو      
ــ – ۱       ــال د وګ ــه چاپېری ــاوې د دوی ل ړو ځانګړتی

Xنو  ،سره اړوندې دي او که موږ وغواړو وګړي سم ش
له وړاندې بایـد د چاپېریـال پـه سـمولو پیـل وکـړو او 

چـZ د ټـولنZ  ،چZ هر څوک وکوالی شX ،داسZ وکړو
له شتمنیو څخه برخمن شX. هغه څوک چZ غواړي 

ــات کــړي چــZ د  ،هغــه کســان دي ،د دې خــالف زب
 ،ولـZ چـZ پـوهېږي ،سـمولو څخـه ډارېـږيټولنZ له 

چـــZ پـــه دې توګـــه د دوی د نـــاوړو ګټـــه اخیســـتلو 
 مخنیوی کېږي.

      ۲ –  Zد سمولو پـه الر کـ Zد ټولن Zلمړی ګام چ
باید د مادي وضـع� د ښـه کولـو پـه الر  ،پورته کېږي

کلتـور او روغتیـا  ،ولZ چZ که ډوډۍ نـه وي ،کZ وي
ه ښـه کېـدو سـره به نه وي او یوازې د مادی وضعZ پ

  چZ نورې ټولنیزې وضعZ اصالح کوالی شو. ،ده
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      Xخبـره ال روښـانه شـ Zهغـه د  ،او د دې لپاره چ
چــZ مخــZ مــو د ده پــه هلــه  ،شــتمن ماشــوم هــم

باید د ژوندانـه پـه ډګـر کـZ پـه پـام کـZ  ،خبرې وکړې
  ونیسو.
  ٭٭٭٭٭
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۳  

  د وګړو توپير ټولن  را منځ ته کړی
 

لزوی (آقازاده) فریدون نومېده. پـالر یـې دا ښاغ      
 Zد ځـوان� پـه مهـال پـه عیاشـۍ کـ Zله هغه ځایه چـ

ماشـوم  ،افراط کړی ؤ او خپل ځان یـې تبـاه کـړی ؤ
یې نه کېدو. له همـدې کبلـه یـې د فریـدون نـه څـو 
کالــه مخــZ نذرونــه او نیازونــه وکــړل او ګــڼ شــمېر 
ښځZ یې بدلZ کړې او ډېرۍ روپـې یـې پـه ډاکټـر او 

  ګوندې ماشوم یې پیدا شX. ،درملونو ورکړې
لـه  ،کله چZ وروستنۍ مېرمنZ یـې زوی وزېـږاوه      

خوښۍ نه په پوټکX کـZ نـه ځایېـدو او د دې لـه ډاره 
Xاو له السه به ووځـ Xدا ماشوم به هم مړ ش Zنـو  ،چ

د ده په پالنه ک� یې افـراط کولـو. پـه ځـانګړې توګـه 
غیتــا لــه کبلــه چــZ د فریــدون مــزاج د پــالر د نارو

د  ،خو یو دوه کاله چـZ تېـر شـول ،ځواکمن هم نه ؤ
پرنګیـو وچـو شـېدو او  ،د دایـې شـېدو ،ډاکټر درملنو

نورو پالنو طبیعX ستونزه جبران کړه او د فریـدون د 
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د پالر زړه یې له  ،کمزورتیا نښZ ورو ورو ورکZ شوې
  اندېښنZ راوویسته.

و د ده له فریدون څخـه هـېڅ څـه نـه سـپمېدل ا      
اراده د ټولو له اردې څخه پورته وه. له همـدې کبلـه 
 Zخورا نازول� او پلمه لټی لوی شو. په هغـه موکـه کـ
درې ټېره بایسلونه تازه ایران تـه راسـېدلX وو او پـه 

  ډېرو لوکسو لوبلوښو کZ شمېرل کېدل. 
فریدون یو داسـZ بایسـل او یـو ځـانګړی چـوپړ       
روان کـړی ؤ. هـر کلـه بـه چZ ځان پسZ به یـې  ،الره

ځانګړي چـوپړ بایـد  ،چZ په کوڅه کZ ستومانه کېدو
 Xل په شا کړي او کور ته یې رسـولدی او د ده بایس

  وای.
 ،وروسته چZ لږ څه لوی شو او وړکتـون تـه تللـو      

دې ځانګړي چوپړ بس او د وچZ مېوې کڅوړه یـې 
ورپسZ وړلـه. کلـه چـZ هـم اوه کلنـۍ تـه ورسـېدو او 

ــوو ــوښ ــه روان ش ــیوری  ،نځX ت ــه س ــوپړ ل ــا دا چ بی
ورپسZ ؤ او د دمو(تفریح) په زنګونـو کـZ بـه یـې څـه 

  خواړه ورکول.
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      Zپه پایلـه کـ Zپاملرن Zلـه ده  ،فریدون د هغ Zچـ
چZ هیچ څـوک  ،هومره ګستاخ شوی ؤ ،څخه کېدله

یې له ځانـه پورتـه نشـوای کتلـ� او ان څـو ځلـه یـې 
وونځX نه مرور شو او خپل ښوونک� وښنځه او له ښ

چZ ده ته د پـالر د ځـواک  ،له هغه ځایه چZ پوهېده
د ښـوونځX  ،او دستګاه لپاره هېڅله سزا نه ورکوي

 Zپه هېڅ یوه نظام باندې تړل� نه ؤ او سره له دې چـ
لوست ته یې ډېره مینـه نـه  ،کورن� ښوونک� یې لرلو

تر څو شـپږم  ،ښودله. سره له دې هر کالZ پورته تللو
  لګX ته ورسېدو.ټو

هلته له هغه ځایه چـZ پـایلیزې ازمـوینZ وې یـو       
  کال پاتZ شو.

د منځنX ښوونځX په شپږم کال کZ یې هـم یـو       
خو لـه هغـه ځایـه چـZ د لګښـت او  ،کال ډډه ولګوله

هېڅ رنځ یې ځان تـه  ،زده کړې اسباب یې چمتو وو
ــه  ــړو ت ــوړو زده ک ــې ځــان ل ــای کــZ ی ــه پ ــړ او پ ورنک

 ،ه. یو کال د ژبې لوړو زده کړو څـانګZ تـه الړوورساو
چـZ د ژبـې زده کـړه خـورا  ،خو په پام کZ یې راغلـل



22                                                     احمد قاسم�

نـو لـه دې کبلـه لـه هغـه ځایـه راووت او د  ،ګرانه ده
حقوقو په پـوهنځX کـZ یـې نـوم ولېلـو او تـر اوسـه 

ځــان یــې دریــم ټــولګ� تــه  ،پـورې هــر څنګــه چــZ وو
  رسول� دی. 

      Zورځ Zدنیا ته راغل� فریدون له هغ Zڅـو  ،نه چ
دوستانو او  ،کوژدنZ یې لرلZ. ولZ چZ خپلو خپلوانو

آشنایانو غوښتل چZ د پالر د شتمنۍ لپاره خپله لـور 
  په ده پورې وروتپي.

      Zد ســتونزو  ،البتــه پــه هغــو ټولنــو کــ Zپیســ Zچــ
ټـولZ ټـولنیزې اړیـZ د پیسـو پـر سـر  ،حلوونکZ دي

هم په حقیقت کـZ د مړوښX (زناشویی)  ،والړې دي
Zپـه یـوه  ،روپیو یـوه معاملـه ده. تـل هغـه کـورن Zچـ

پــه خپلــو کــZ تــړون کــوي او پــه  ،کچــه شــتمنX لــري
حقیقت کـZ خپلـو پیسـو تـه پیوسـتون ورکـوي او دا 

Xنـه نیسـ Zزوم او نـاوې دې پـه  ،هېڅ په پـام کـ Zچـ
  خپلو کZ جوړښت ولري.

له همـدې کبلـه د فریـدون ال اولـس کالـه بشـپړ       
چـZ د یـوه سـوداګر لـور یـې ورلـه واده  ،وي نـه ووشـ
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ولــZ چــZ یــوه مــوده  ،کــړه. ډېــر پــه مــوکZ کــار هــم ؤ
چZ د فریدون سر او غوږونـه خوځېـدل او نـه  ،کېدله

 ،یوازې دا چـZ پـه رسـتورانونو کـZ یـې شـراب څښـل
خـو  ،بله ورو ورو پـه نـورو پسـاتونو هـم اختـه کېـده

فریـدون ولZ چـZ  ،ښځZ کولو هم فریدون راټول نکړ
له ووړکZ توب نه ځان په عیش او عشرت کZ لېـدل� 

په نړۍ کZ پرته له خوند اخیستلو پر بل هـېڅ څـه  ،ؤ
وزګـار هـم ؤ او وزګارتیـا د فاسـدېدلو تـر  ،نه پوهېـدو

  ټولو لویو الملونو څخه ده.
      Xشـ Zانسان وزګار پـات Zد خیـال ځـواک  ،کله چ

 ،ړی نـه ويیې په کار لوېږي او که ډېر پوه او پوخ سـ
ــف او  ــدونو او کی ــل د جســمانX خون ــې ت ــال ی ــو خی ن

Xاو دی اړباسـ Xپـر پسـاتيزو  ،خوښۍ خوا تـه ځـ Zچـ
کــارونو الس پــورې کــړي. لــه وزګارتیــا څخــه پرهېــز 

  ولZ چZ وزګارتیا د عیبونو سرچینه ده. ،وکړی
خو فریدون ورځ په ورځ د پسـات پـه ګنـد کـZ ال       

کـه  ،Z یو کار وکړډوب شو او درې کاله پخوا یې داس
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پرته له لیاړو او لعنت څخه یـې بـل  ،بل چا کړی وای
  څه نه لېدل.

چـZ  ،چZ زه یـوه ورځ سـهار وختـ� ،کیسه دا وه      
 ۸چـZ ځـان  ،له کـوره راووتـم ،تروږم� ال خورې وې

بجZ پوهنتون ته ورسوم. هوا ډېره سړه او یـخ پـروت 
یو وار ؤ او ما سر د کوټ په ګرېوانه کZ ننه ایست� ؤ. 

Zپه ویاله ک Zد کوڅ Zم،  Zروانـ ZـچـZ لـږې اوبـه پ
چـZ د  ،یو څه تر پامه شول. لمړی مZ فکر وکـړ ،وې

داسـZ څـه  ،خو کله چZ نـږدې شـوم ،پېشو بچ� دی
چZ پر خپل ځای کـZ وچ شـوم.  ،مZ په سترګو شول

چZ یو نوی پیدا شوې ماشوم یې پـه یـوه  ،ومZ لېدل
Zتاو کړی او د ویال Zمنځ ته یـې اچـول�  ټوټه ګېلم ک

  ؤ. البته ماشوم تور ګرځېدل� او مړ شوی ؤ.
د دې خبرې انګازه پـه سـیمه کـZ تـاو شـوه او د       

چZ د فریدون د کـور  ،هغZ ورځZ په سبا ښاره شوه
 ،چوپړه د ده نه ننګه شـوې وه او کلـه چـZ پـوه شـول

ې بـله کوره یې شړي. بې هوبلـه ( ،چZ امیندواره ده
کـZ پـه مـزدورۍ بوختـه کېـږي او په بـل کـور  چاره)

 Zکومـه ورځ چـ Zخپله امیندواري پټوي. پـه پـای کـ
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د زړه د درد پـه پلمـه خپلـZ  ،غواړې ماشوم وزېـږوي
کــوټې تــه ځــ� او درد زغمــX او پرتــه لــه کــوم غــږ او 
غوږه ماشوم زېږوي او سم السX د ماشـوم پـه خولـه 

ساه یې بندوي او په شپې کZ یـې ویـالZ  ،الس ږدي
  تر څو په دې توګه خپل پت وساتX. ،کZ اچوي

ټولو دې بې هوبله ښځZ ته ښنځلZ کـولZ او د       
 ،تحقیر او کرکZ په سترګو یـې ورتـه کتـل او ویـل یـې

Xدا باید سنګساره ش Zخو هیچ چا هم د فریدون  ،چ
Zهـېچ چـا دا حسـاب نـه کولـو ،څخه خبرې نه کول، 

 ،چZ میړه یـې مـړ دی ،چZ دا ښځه ډېر کلونه کېږي
ژر دوکه خوري.  ،ناپوهه ده ،تفرېح هېڅ وزله نلري د

 ،خو فریدون له کومZ ورځZ نـه چـZ ژڼـی شـوی دی
پــه  ،د خونــد هــر ډول وســایل لــري ،ښــځه یــې کــړې

هرڅه پوهېږي او سره د هغه یې داسـZ کـار کـړی او 
  چZ پایلZ یې وزغمX. ،بیا حاضر هم نه دی

چـZ له بده مرغه زموږ په ټولنه کـZ هـر راز سـزا       
د بېوزلۍ لپاره ده او تل د شـتمنو پـه عیبونـو او  ،ده 

  پساتونو سرپوښ کېږدي.
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 ،د بېلګZ په توګه فریدون په شپو شپو نشه کولـه      
خـــو لـــه هغـــه ځایـــه چـــZ دا شـــراب یـــې پـــه لـــوړو 

چZ  ،مېلمستونو کZ څښل او پیاده هم کور ته نه راته
هېچ چا عیب نه ګڼلو او د بېهوبله حسین  ،وزنګېږي

 ،ه توګه یې نه مالمتولو او د دې پر ځای چZ ووایـيپ
زړه «ډېـــر  ،ویـــل یــې ،ډېــر بــې ننګـــه او فاســد دی

  او چړچیي دی!» بایلونک�
چـZ د فریـدون ټـول اخـالق  ،زما موخه دا نـه ده      

 ،چZ د فریـدون پـه دود ،موخه مZ دا ده ،څرګند کړم
ترڅـو دې  ،روزنZ او ژوندانه ډول تاسو ته ښاره کړم

چZ ښاغلX فریدون خان د شپې په  ،ته ورسېږوځای 
Zکــ Xــه ټــولنیزو  ،یــوه ناســت چــZ د دوی پــه خیــال ل

Zخپلــو ملګــرو تــه ویــل:  ،ســمونو څخــه خبــرې کــول
بل ش� دی. د بېلګZ په توګه زه  ،ذات� استعداد ،هو«

او دا چمیار حسین سره هم لوبي وو. خو برسېره پـر 
 ،هدې چZ پالر یـې لنـډ راغـ� او دی یـې پـرې نښـود

ده خپله هـم خپـل بخـت تـه لګتـه  ،چZ درس ووایي
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ګوندې ده هم کوالی شول له چمیارۍ څخه  ،ورکړه
.Xد کور او ژوندانه څښتن ش«  

 ،آیـا فریـدون پـه دې خبـره کـZ ،راځ� چZ وګورو      
حق لرلو او آیا کـوالی شـX حسـین  ،چZ کړې یې ده

 Zیا پالر یې مالمت کړي؟ آیا فریدون د دې لپاره چـ
زیــار اېســتل�؟ آیــا د ده  ،� درجــZ تــه ورســېږيننــه نــ

د ورتـه  ،چـZ حسـین زغملـو ،هڅه له هغه زیـار سـره
کولو وړ ده؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب منفX دی. له 

چZ آیـا فریـدون ډېـر بـې الرې  ،بلZ خوانه باید ووینو
چـZ ډېـر بـې  ،دی یا حسین؟ کوم یـو یـې حـق لـري

 الرې وي؟ حســین چــZ بــې کــوره او کــډې دی او د
چZ هرڅه لري او  ،ژوندانه هېڅ وزله نلري یا فریدون

د خوند اخیستلو وسایل یې له هره پلوه چمتـو دي؟ 
  د دې پوښتنو ځواب هم د فریدون په ضرر دی.

د  ،هغه څه چZ فریدون یې م� پـه وړانـدې یـووړ      
بله د ده ټولنیز پوړ ؤ. فریدون یو  ،ده خپل زیار نه ؤ

خـو  ،Z محـروم هـم شـوکـال د زده کـړې پـه دوره کـ
ــرې نښــود ــوړ پ ــولنیز پ ــې  ،ټ ــاتZ شــX او دی ی چــZ پ
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مخZ کړ. ښایي نن د ده فکر د حسین له فکره ډېـر 
خو دا د فریـدون د ذاتـX اسـتعداد دلیـل نـه  ،ښه وي

چZ له وړوکوالX څخه یې  ،بله د دې لپاره دی ،دی
چZ د حسین فکر په کـار ولـوېږي او ان  ،پرې نښوده

ــه ــم و ن ــې ه ــل ی ــو ځ ــو ی ــه  ،ازمویل ــین څ ــZ حس چ
استعدادونه لري او له دې پلوه د ده استعدادونه ټول 

  خوشZ بې ځایه الړل.
چZ د بشر  ،چZ ووایو ،البته زموږ موخه دا نه ده      

 Zټول وګړي طبیعتن لـه ټولـو خـواوو نـه پـه خپلـو کـ
  خو دا وایو چZ: ،مساوي دی

بـل شـ�  ،عمومن وګړي که یو شـ� لـږ لـري – ۱      
چـZ یـو قـوي  ،د بېلګـZ پـه توګـه شـونZ ده ،لري ډېر

خو سترګZ یې ډېر لېرې ونشX کتالی  ،منګوله ولري
خـو منګولـه  ،او د یو بل سترګZ به ډېر لېـرې وګـوري

 ،به یې ځواکمنه نه وي. له دې کبله موږ نشو ویالی
  چZ له دوی څخه یو د بل په پرتله مطلقن بر دی.

د انســانانو پــه  چــZ نــن ،ډېــر هغــه توپیرونــه – ۲      
چZ له  ،د هغه میراث پایله دي ،وګړو کZ شتون لري
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پـــالره یـــې اخیســـت� وي او هغـــه میـــراث غـــالبن د 
 Zپیدا شـوی وي. د بېلګـ Zپه پایله ک Zټولنیزې وضع
په توګه د یوه تریاکX سړې ځوی د یـوه کـره سـړې د 
زوی په پرتله په بنسټیزه توګه ډېر ضـعیف راځـX. نـو 

لـه دغـو  ،زه اوضـاع اصـالح کـړوکه موږ چېرې ټولنی
Xتوپیرونو څخه ډېري یې له منځه ځ.  

چZ نن یې په  ټولنه کـZ د  ،دا ټول توپیرونه – ۳      
د هغـو پـه طبیعـ� توپیرونـو  ،بشر پـه وګـړو کـZ وینـو

بله ټولنیزې وضعZ زېږولـX او مـوږ  ،پورې اړه نلري
Xد بشر وګړي تساوۍ ته نـږدې شـ Zد دې لپاره چ، 

چZ بې دلیلـه د  ،(ظالمانه) ټولنیزه وضعه باید زلنده
  له منځه وېسو. ،وګړو تر منځ توپیر پیدا کوي

دا زلنده ټولنیزه وضعه څرنګـه پېـدا  ،اوس ووینو      
شوه؟ آیا بشر له هغZ ورځZ نـه چـZ د زمـZ پـه سـر 

  دا زلنده ټولنیزه وضعه یې لرله؟ ،څرګند شو
  ٭٭٭٭٭
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۴  

  ؟کاوهزموږ لمړنیو نې
ونو څرنګه ژوند 
 

      Xموضوع روښانه ش Zد دې لپاره چ،  Zووینـو چـ
چـZ د  ،زموږ لمړنیو نیونو یانZ د بشر لمړنیو وګـړو

  څرنګه ژوند کاوه؟ ،زمZ پر م� یې شتون وموند
د دې لپاره چZ د هغو وګـړو ژونـد خپلـو سـترګو       

بایـد د ټـولنZ ننـه نـ� ژونـد لـه خپلـه پامـه  ،ته ودروو
ا دواړه ژوندانونه یو بل ته ډېر لږ ولZ چZ د ،لرې کړو

چـZ پـه هغـه  ،ورته دي. موږ باید له یـاده و نـه باسـو
وخت کZ له ننه نیو صنعتونو څخه یو هم شـتون نـه 

چZ تازه یې د ځمZ پر م� شـتون  ،الره او هغه بشر
خــوراک  ،کــالیو ګنــډلو ،لــه کــور جوړولــو ،مونــدل� ؤ

څخـه  پخولو او په همدې توګه له کرهڼې او مالدارۍ
یې کوالی نشول پوهه ولـري. د بشـر وګـړو پـه هغـو 

د ګلـو پـه توګـه ژونـد  ،ځایو کZ چZ ژوند پZ اسان ؤ
کولو او خواړه یې عمومن د ونو لـه مېـوې څخـه وو. 
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په هغه وخت کZ زمه هم له نن څخه ډېره ابـره وره 
(حاصلخیزه) وه او په ښه تـوګZ یـې د دوی د خـواړو 

Z ونـZ خپلـه یـوه برخـه ولZ چـ –بستیا(تکافو) کوله 
خواړه له ځمZ څخه اخلX او یوه برخه له هوا څخـه 
ـ له دې کبله کله چZ میوې او یا تنه یـې وچېـږي او 

زمـZ تـه د خـوړو مـواد لـه  ،د زمZ پر مـ� تـویېږي
Xڅخــه یــې اخلــ Zــډېــر  ،هغــZ کچــZ نــه چــZ لــه زم

چZ د ځنګله زمـه تـل  ،ورکوي او پایله یې دا کېږي
  ابره وره ده. له قوته ډکه او

 ،پــه هغــه زمانــه کــZ چــZ بشــر ال ونــZ د ســوزولو      
Zکورجوړولــو یــا نــورو چــارو لپــاره لــه منځــه نــه وړلــ، 

هغسZ چZ د انسان خـواړه یـې  ،زمه تل ابره وره وه
  .په ښه توګه چمتو کول

      Xوګړي نه دي لېـدل Xڅـه  ،موږ د بشر لمړن Zچـ
ننـه نیـو  خو سربېره پر دې چـZ –ډول یې ژوند کاوه 

 ،علومو تر یوه هانده پورې د دوی ژونـد کشـف کـړی
تر شلمZ پېړۍ پورې د زمZ پر ځینـو سـیمو لـه د 

 –افریقZ او امریZ په ځینو ټکو کـZ ځینـX خلـ' وو 
چــZ تقــریبن  –او ښــایي ال هــم د دوی پــه شــان وي 
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 Zژونــد یــې لرلــو او پــه همــدې توګــه مــو چــ Xطبیعــ
د هغـوی د ژوندانـه  ژوند تیرولو او مـوږ ،روښانه کړه

له مخه کوالی شو د بشر د لمړنیو وګړو په ژوند پـوه 
شو. د لمړنیو انسانانو په قبیلو کZ ټولو کار کولـو او د 
خپل کار پایله یې د قبیلZ پـه اختیـار کـZ اېښـودله او 
په دې توګه ټولو د یوبل له کار څخه ګټه پورته کوله. 

ټولZ کړې چZ  ،د بېلګZ په توګه هر چا به هغه مېوې
د  کورنۍ ګډې ډېرۍ ته راوړلـZ او هرچـا لـه  ،یې وې

ډېرۍ څخه د خپل خوراک پـه کچـه جګـولZ. ښـایي 
چZ څنګه هیچ چا مټې له کاره نـه اېسـتلZ  ،وپوښت�

او د کار ابرې د ویشلو په سر یې په نورو ناتار (ظلـم) 
نه کولو؟ د دې لپاره چZ دا فکرونـه زمـوږ د ننـه نـۍ 

ه هغه دور کZ د چا فکر ته هـم نـه ټولنZ برخه ده او پ
چZ کار ونکـړي او ډوډۍ وخـوري او یـا د څـه  ،راتلل

شX په سر حرص وکړي. تر ټولو ښه بېلګه یې د بشر 
چـZ بېلګـو یـې پـه افریقـا او  ،همدا طبیع� ژونـد دی

  .امریا کZ د پوهانو نظر ځان ته راواړولو
چZ د هغـZ ورځـZ  ،د لویو توپیرونو له ډلZ څخه      

یو  ،لنZ او زموږ د ننه نۍ ټولنZ تر منځ شتون لريټو
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چZ په لمړنZ ټولنZ کـZ د حـق او دنـدې  ،یې دا دی
په دې مانا چZ موږ  ، تر منځ کوم توپیر شتون نه الره

چZ دنـده مـZ  ،د بېلګZ په توګه نن له ځانه سره وایو
چـZ کـار وکـړو او حـق مـو دا  ،د ټولنZ په اړوند دا ده

برخــه واخلــو. خــو لمړنــX  چــZ لــه ټــولنZ څخــه ،دی
انسان د دغو په منځ کZ څه تـوپیر نـه کولـو او هـېڅ 

 ،وخت یې د بېلګZ په توګه له ځانه څخـه نـه پوښـتل
لماستل او ښار کول د ده لپاره یـو حـق  ،چZ خوړل

ده هماغســZ چــZ خــوړل او وېــده  –دی او کــه دنــده 
هماغه شان هم ښار ته تللو او کار یـې کولـو  ،کېدلو

  .لZ د نظم پاسنه یې وکړهاو د قبی
چZ هرې قبیلZ د هغZ پـه مـ� ژونـد  ،هغه زمه      

د قبیلـZ ټولـو  ،کاوه او له هغه نه یې برخـه اخیسـتله
غــړو پــورې یــې اړه لرلــه او د قبیلــو تــر مــنځ بــه یــوه 

  .ځنګل او یا یوې نه اوسېدونکZ سیمZ واټن جوړاوه
ي په داسZ چاپېریال کZ د بشر وګـړ ،اوس ووینو      

څرنګــه بایــد واوســX. ومــو ویــل چــZ وګــړي د خپــل 
نو اوس چZ موږ تر یوه  ،چاپېریال له خوا روزل شوي
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کـوالی شـو د وګـړو  ،هانده پورې چاپېریال وپېژنـدلو
دڅرنګوالX اټکل وکړو. کله چZ ټـول وګـړي لـه یـوې 

لـه یـوه ډول خـوړو  ،اوبو او هوا څخه بـرخمن کېـږي
ــوري ــه خ ــډ دي او  ،څخ ــه بربن ــوه کچ ــه ی ــو ډول پ ی

پوښـاک لـري او د قبیلـZ نظـم د ټولـو لپـاره یــو ډول 
په دې بڼه کZ نږدې ټول سره یوشان کېـږي او  ،دی

ظاهري او معنوي توپیرونه د هغو په منځ کـZ نشـته 
  .او یا خورا کم او لږ دي

چZ یوازې د قبیلZ  ،هر څوک خپلواک ژوند لري      
له ژوند سره یې هـم غـږي سـاتX او پـه هـېڅ ډول د 

وم وګړي اېل (تابع) نه دی. لـه دې کبلـه ټـول ازاد ک
 Zدي او د مریه توب فکر اصولن وجود نلري. کله چـ

شـونZ  ،یوه قبیله له بلZ سره په جګـړې اختـه کېـږي
Xهغه له منځه یوس Zنه ده ،ده چ Zهغه تـر  ،خو شون

Xد  ،خپــل اېالنیــت (تابعیــت) النــدې راولــ Zچــ Zولــ
شـوی او ازادي لمړي بشر وجود له ازادۍ سره غګـل 

  .د ده د شتون لپاره الزمه وه
چــZ د هغــZ ورځــZ بشــر او زمــوږ تــر  ،نــو ووینــ�      
چZ خپلـه ازادي د وړو شـیانو د ازادۍ پـه بـدل  ،منځ
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څه لوی توپیر شتون لري؟ موږ پرته  ،له السه ورکوو
ــو ــو ی ــه چمت ــل څخ ــوم دلی ــه ک ــبری  ،ل ــورو الس د ن

لوه په بنـد (تسلط) د ځان په اړه ومنو. موږ له هره پ
او ځنځیز کZ یو. موږ ازادي بشپړه هېره کـړې ده او 
پدې حـال کـZ چـZ لمړنـX بشـر اصـولن انـد هـم نـه 

چZ ژوند دې پرتـه لـه ازادۍ څخـه شـون� هـم  ،کولو
خو په سـر بانـدې ټکـول  ،وي. لمړن� بشر وژل کېده

  .کېدو ته نه راض� کېدلو
ـــوه        څـــومره دی او مـــوږ ســـره تـــوپیر لـــرو؟ د ی

چـZ  ،پـه قـول ،ښایي هم حیم دیوجـانس ،ففیلسو
چZ پـه انسـان پسـZ  ،ډېوه یې اخیستZ وه او ویل یې

چZ  ،مقصد یې هسZ انسان ؤ ،ګرځم او نه یې مومم
زړورتیا او سرلوړۍ خاوند  ،خپلواکۍ ،د طبیع� ازادۍ

خـدای «واوسX او ښایي هغه ایران� عارف چZ وایي: 
ته اشـاره  همدې ټکX ،»ازاد اوسه ،ازاد پیدا کړی یې

  .کړې ده
البته د ازادۍ دا روح په یوځل او په ناڅاپه توګـه       

بله پـه تـدریج سـره لـه  ،په بشر کZ وژل شوې نه ده
منځه والړه او ان په وروستیو دورونو کZ له د اور په 
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په بشـري  ،چZ باد یې ایرې له مخه پورته کړي ،شان
چـZ  ،ایيد بېلګZ په توګه و ،وګړو او ټولنو کZ ځلېدله

ــدو  ــه وژل کې ــا ل ــرګ او د بری ــر م ــوش ت ــوی داری د ل
چZ ځان یـې پـه درغلـۍ سـره د هغـه ځـای  ،وروسته

چـZ  ،د اوو کسو مشرانو څخـه ،ناست� معرفX کړی ؤ
چـZ  ،یو کس ،د سلطنت ټاکلو لپاره په نامه شوي وو

د ایــران لــه پاچــایۍ څخــه  ،ګــواکZ نــوم یــې تــانس ؤ
ی بشـپړ ازاد خو پـه دې شـرط چـZ د ،استعفاء ورکړه

بیـا دا  ،پرېـږدي. دا کېسـه کـه څـه هـم سـمه نـه وي
چـZ د وروسـتیو دورونـو خلـو هـم ازادي ال  ،رسوي

هېــره کــړې نــه وه او د هغــZ پــه درنښــت او ارزښــت 
چZ ازادي  ،پوهېدل او د نن ډېرو خلو په توګه نه وو

تر ټولو ارزان ش� وګڼي او په اسانه سره یې لـه السـه 
  .ورکړي

رتــه خبــرو څخــه د لمړنــX بشــر د وګــړو پــه لــه پو      
  هله داسZ پایله اخلو:

  ټولو کار کولو. – ۱      
  .ټول د ټولو د کار له ابرې نه برخمن کېدل – ۲      
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مینه له ټولو سره یو شانZ وه او له ټولو سره  – ۳      
  .یې یو ډول چلند کولو

هېچ چا پر بـل کـس السـبری نلرلـو او ټولـو  – ۴      
  .د ژوند تر سره کولوازا

نو ولZ وضعZ تـوپیر وکـړ او  ،اوس یقینن پوښت�      
  چZ ننه نZ بڼه یې وموندله؟ ،څنګه شو

  ٭٭٭٭٭
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۵  

  ټولنیز توپیرونه څنګه رامنځ ته شول؟
 

زموږ په لمړنیو نیونو کـZ ټولـو قبیلـو او نـږدې       
ؤ. خـو  ټولو وګړو یو ډوله کار الره او د ټولو کار ساده

پــه کــارونو کــZ ال  ،څــومره چــZ د بشــر عمــر تېــر شــو
هسـZ چـZ د  ،ماهره شو او ځیرتیا یـې پـار واچاولـه

ــړې او  ــودې زده ک ــو څــه م ــړه ی ــارونو زده ک ــو ک ځین
تمرین ته اړه شوه او په پایلـه کـZ هـر څـوک پـه هغـه 

چZ د هغـه لپـاره یـې څـه مـوده زیـار  ،کار بوخت شو
  اېستل� ؤ.

کـار ویـش رامـنځ تـه شـو او د دې په دې توګه د       
  .چZ د بشر د کار ابره ډېره شX ،المل شو

کــه چېــرې یــو کــس پخــوا د دې لپــاره چــZ یــوه       
پـه  ،درې ګنټـې وخـت مصـرفولو ،کاسه جـوړه کـړي

Zیې بشـپړ شـوي وو او  ،دې دوره ک Zد کار لوښ Zچ
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د کاسـZ جـوړول یـې  ،خپله یې هم مهارت موندل� ؤ
  .وو ګنټو کZ سرته رسولد بېلګZ په توګه په د

خــو وړانــدې لــه دې چــZ د کــار د ابــرې ډېرښــت       
Xپراختیا وموم،  Zیوه مهمه پېښه د بشر په ژوندانه ک

  .رامنځ ته شوه او هغه د قبیلو د کار ویش ؤ
د بشر وګړي د ځنـاورو د ښـار پـه تـرڅ کـZ پـه       

چــZ کــوالی شــX هغــه ژونــدي  ،دې ټکــZ پــوه شــول
پورتـه کـړي. لـه دې املـه ځینـZ  ونیسX او ګټه تـرې

Zچاپېریال یې ډېر وړ ؤ ،قبیل Zد ځناورو په ساتلو  ،چ
بوخت شول او ورو ورو یې د رمو ساتل زده کـړل. دا 
ــو ښــېګڼو  ــه د ځین ــه پرتل ــو پ ــزو قبیل ــZ د کرهڼی قبیل

غوښـه چمـړه او پـه ډېـره کچـه  ،خاوندان وو: شېدې
وړې یـــې لرلـــZ او ورو ورو د تـــار ســـڼلو او د ټـــوکر 

چZ د  ،له بله پلوه له هغه ځایه .اوبدلو سره بلد شول
بشر ال ماهره شـو او  ،بشر د کار اسباب ال بشپړ شول

هرې قبیلـZ کـوالی شـول  ،ابره یې ال پورته ختلZ وه
د خپلو احتیاجاتو څخه ال ډېر جنس تولید کـړي. لـه 

چـZ  ،دې کبله بزګرو او شپنو قبیلو پـه دې پیـل وکـړ
Zابرې په خپلو ک Zکړي. دا موضـوع المـل  خپل Zبدل
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چZ بیا هم د ابـرې کچـه پورتـه الړه شـX او لـه  ،شوه
چـZ مـوږ یـې  ،دې ځایه یوه لویه پایله الس ته راغلـه

  په څرګندونZ پیل کوو.
چـZ د ژونـد  ،پخوا هر سړي هومره ابره تولیدوله      

خو پـه دغـه دور کـZ د کـار  ،د توښZ لپاره یې اړتیا وه
 ډېره شوه. پخوا یې هـېڅ ګټـه ابره له دې کچZ نه ال

چZ د بشـر یـو وګـړی بـل وګـړی د ځـان پـه  ،نه کوله
ولZ چZ د کار ابره لږه او یوازې د  ،ګټه کار ته اړ کړي

هغه سړي په لګښت رسېده او لـه هغـه نـه کـوم شـ� 
  بل ته نه پاتZ کېدو.

خو کله چZ د کـار ابـره لـه دې کچـZ نـه ال ډېـره       
د نورو د ابرې له  ،ای شXچZ کېد ،بشر پام شو ،شوه

  .ډېروالX څخه ګټه پورته کړي
 ،اتفاقن یوې موضـوع پـه ټـولنZ کـZ شـتون الره      

چZ دا ګټـه پورتـه کـول  ،چZ بشر ته یې اجازه ورکړه
پلX کړي. هغه د قبیلو تر منځ د جګړې موضـوع وه. 
تر هغه دمه که چېرې یوې قبیلZ له بلZ سـره جګـړه 

نه تللو پرتـه بلـه پایلـه یـې  د یوې قبیلZ د منځ ،کوله
چZ کله یـوې قبیلـZ بلـه  ،خو په دغه دور کZ ،نه لرله
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ــه ــه وژل ،ماتول ــې ن ــړي ی ــZ وګ ــX  ،د هغ ــه د اهل بل
تر څو د  ،ځناورو په توګه یې په بند کZ کار ته اړباسل

چـZ هـر یـو یـې د کـار یـو  ،ماشومانو له کار څخه یې
  .په همدې توګه ګټه پورته کړي ،ځواک ؤ

چـZ د بشـر د  ،ه دې توګـه تـر ټولـو لـوی تـوپیرپـ      
یانZ د ارباب او مریه (غـالم  ،وګړو تر منځ شتون لري

  .بنده) تر منځ توپیر منځ ته راغ� –
ورو ورو د قبیلو تر منځ مبادلـه د وګـړو تـر مـنځ       

پــه مبــادلZ بــدلون ومونــد. ورو ورو د قبیلــZ ســپین 
ه او چZ مبادلـه د دوی پـه الس سـرته رسـېدل ،ږیري

ــه ــورې اړه لرل ــه دوی پ ــدیانو پ ــX بن ــدې  ،جنګ د هم
ــدېوالتیاوو (امتیــازونو) لــه الرې پــه نــورو وګــړو  بان
ـــــد او ورو ورو دا الســـــبری د دوی  الســـــبری ومون

  .اوالدونو ته په میراث پاتZ شو
چZ د قبیلZ د غـړو تـر مـنځ  ،ورو ورو هغه شیان      

Z د کورنۍ کور او داسـ ،شری' وو(له کرهڼیزه زمه
ورو ورو هغــه  ،د وګــړو تــر مــنځ وویشــل شــول ،نــور)

د همـدې مریـانو لـه الرې  ،وګړي چZ مریان یې لرل
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یې نور مریان الس ته راوړل او د هغو په مټه په نورو 
  .السبري شول

البته دې توپیرونو د بشر په منځ کZ تـازګX لرلـه       
او بشر ال هغه لمړنۍ ازادي او نیاو (عدالت) نه ؤ هېر 

د دې او هغه السبری ومنـX او  ،او نه حاضرېدو کړی
  .له دې کبله تل په اعتراض او پاڅون کZ ؤ

چZ د شتمنۍ خاوندان او  ،دا موضوع المل شوه      
د مریانو خاوندان خپل ځواکونه سره نـږدې کـړي او 

چـZ لـه دې پـاڅونونو څخـه  ،په دې هڅه کـZ شـول
  .مخنېوی وکړي

اوډلX ځواکونه یې  ،کړ)دا کار یې واوډه (نظم ور      
قانونونـه یــې بنسـټ کېښـودل او پــه دې  ،جـوړ کـړل

  .توګه یې دولت رامنځ ته کړ
د ناتـارو بنسـټ «چـZ وایـي:  ،نو د سـعدي وینـا      

هرڅوک چZ راغ� ورډېـر  ،لمړی په نړۍ کZ وړوک� ؤ
تقــریبن  ،»تــر څــو دې ډېــري تــه ورســېد ،یــې کــړل

Xسمون (مصداق) موم.  
ه په نړۍ کـZ تـازه نظـم رامـنځ تـه تر دې وروست      
هره ورځ نوی شمېر د ټولنZ د بېوزلو پـه شـمېر  ،شو
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یـانZ ازداي  ،هره ورځ د بشر لمړنX حقونه ،ورډېر شو
البته بیا هم لـه ازدۍ او  ،او برابرتیا ال ډېره هېره شوه
Zه  ،خو نه د ټولو لپاره ،برابرتیا څخه خبرې کېدلبل

ه توګـه اورېـدلX مـو د بېلګZ پـ –د خاص شمېر لپاره 
چZ په پخوانX یونان کZ د دموکراسـۍ حومـت  ،دي

چZ د آتن خل' د نړۍ تـر نـورو خلـو  ،ؤ او پوهېږی
چـZ دا  ،خـو پـام شـوي بـه نـه وای ،څخه ډېر ازاد وو

ازادي یوازې پـه ځـانګړې توګـه د یـوه نـاڅیزه شـمېر 
Zلپاره وه او د آتن د اوسېدونکو ګڼـې شـمیرې پرګنـ، 

ټـولنیزو حقونـو څخـه بشـپړ بـې برخـZ یانZ مریان د 
چZ د آتن کسبیانو هم  ،وو. ښایي اورېدلX مو نه وي

  .د ټولنیزو باندېوالتیاؤ څخه کومه برخه نه لرله
ــــاریخونو څخــــه       چــــZ د فرانســــZ د  ،د هغــــو ت

پــه یــوه کــZ د آتــن د  ،ښــوونځیو لپــاره لیــل شــوي
ټولنZ په هله یې داسZ لیلX دي: د آتـن ولـس لـه 

 ،چZ په هغه کZ یې ژونـد کـاوه ،ولو وګړو څخههغو ټ
بله د آتن عمده برخـه پـه بنسـټیزه  ،جوړ شوی نه ؤ

  .توګه د ولس په ډله کZ نه شمېرل کېدله
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چZ شمېر یې له ازادو خلـو څخـه خـورا  ،مریان      
چـZ  ،د ولس برخه نه وو. چوپړ او معـدنچاری ،ډېر ؤ

ـــو ـــه معـــدنونو کـــZ یـــې کـــار کول د  ،د ســـپینو زرو پ
چـZ هـېڅ ډول  ،سوداګرۍ د کشتیو ډېرکX مریان وو

حق یې په ټولنه کZ نه لرلو او باید په بشـپړه توګـه د 
  .اېلX واوسX اربابانو د امرونو

چـZ هلتـه لـږ تـر لـږه یـوه  ،هېڅ داسZ کور نـه ؤ      
  .کنیزه نه وي

که چېرې د یـوې کـورنۍ د مریـانو شـمېر لـه اوو       
بـې وزلـZ ده. شـتمنو  ویـل یـې چـZ ،څخه ډېر نه وو

خلو کله نا کله تـر سـلو ډېـر مریـان لـرل. کـه د یـوه 
مهم سړي ښځه چېـرې یـوازې د یـوه مریـه سـره لـه 

د اریانتیا وړ ګرځېدله. اربابانو یوازې  ،کوره وتلZ وای
خو د هغو د الس ټـول زیـار  ،مریانو ته ډوډې ورکوله

  .څخه یې ګټه پورته کوله
سـترګو اربـاب تـه غـاړه اېښـZ مریانو باید په ړندو       

دوی شنجه کړي. دا خبـره  ،وای او ارباب حق لرلو
چZ کـه  ،ملنډیزه خو په همدې توګه غمجنوونکZ ده
هــر یــوه  ،چېــرې دوو اربابــانو پــه خپلــو کــZ داوه لرلــه
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Xخپـل مریـه د ده  ،کوالی شول بل لوری اړباس Zچـ
تـر څـو دی د شـنجZ لـه الرې  ،په واک کZ کېږدي

ان ارســـطو مشـــهور  ،اقـــرار واخلـــX لـــه هغـــو څخـــه
  .»مریه یو ژوندی لوښ� دی«فیلسوف ویل: 

چـ  د ټـولن  اقتصـادي  ،له دې ځایه وپوهېږی      
وضــعیت څــومره د وګــړو ان د مشــهورو کســانو پــه 

چ  د بېلګـ  پـه توګـه د  ،افکارو باندې اغېزه اچوي
  ارسطو له خول  داس  نیاوګلوۍ ضد خبره راوځ*.

چZ د ټولنZ ټـول پرمختـګ او ټولـه  ،موږ ولېدل      
Xد بشـر الس تـه ورغلـه ،شتمن Zد کـار پایلـه وه.  ،چ

چــZ  ،خــو ورو ورو دا حقیقــت هېــر شــو او هغــه وګــړو
د هغه کسـانو  ،شتمنX یې په الس کZ ټوله شوې وه

د بېلګـZ پـه  ،چZ کار یـې کـاوه ،په سپاوي پیل وکړ
ه توګه کارګر د آتن په ټولنه کZ دومره د سپاوي سر

  چZ ارسطو وایي: ،م� ؤ
 ،په هغه دولت کZ چZ اوډلX تشـیالت ولـري«      

ــو څخــه برخــه  ــولنیزو حقون ــه ټ ــه ل ــد کســبیانو ت نبای
  »!ورکړو
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په همدې کتاب کZ یې د پخوانX مصر په هلـه       
 ،چZ د پخوانX مصر پرګنZ بزګـرو جـوړولZ ،لیX دي

 ،چــZ زمــو دوی پــورې اړه لرلــه او هغــه یــې د پاچــا
  یانو او ساهوګانو (اشرافو) په حساب کرله.مال

دې بې هوبلو نږدې خپل ټول وخت په کرونـدو       
کZ تېرولو؛ په هماغه ځای کـZ یـې خـوړل او غـالبن 
په هماغه ځای کZ وېده کېـدل. دغـو یـوازې وړوکـ� 

چــZ د ژوندانــه هــېڅ وزلــه پــZ نــه وه.  ،کــورګ� الره
وی تـرمال چـZ د د ،کارګرانو یوازې یوه لمن اغوستله

پــورې تــړل کېــده او تــر ګونــډو پــورې ځوړندېدلــه او 
ماشـومانو هـېڅ ډول جـامZ  ،ښځو یو کمـیس اچولـو

معمـولن سـابه او  ،نلرلZ او د دوی ډوډۍ خورا ساده
  د بوټو څانګZ وې.

بزګرو په هر کال کZ باید د خپلZ ابرې یوه برخـه       
یـو  ،د پاچا ډېریـو تـه وړې وای. چـا چـZ ابـره ټولولـه

چـZ ډانـګ یـې  ،مېر ماموران یې له ځانه سره لرلش
ابـره  ،ژرشـ�«کوکZ یـې وهلـZ:  ،په الس کZ نېول� ؤ

دی بـه یـې پـه زمـه  ،که بزګر ابره نه لرلـه». ورکړی
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واچولو او وبه یې تړلو او د کانال خواته به یې کشولو 
  .او سر به یې ورته په اوبو کZ ډوبولو

 ،ڼې جوړه کـړيکله به چZ پاچا غوښتل کومه ما      
 ،یا کوم کانال اوباسX یا کوم واټ (جاده) ودان کړي

اوسېدونکونه به یې کار اخیستلو. حاکم ته به پرمـان 
ورکړل شو او هغه پـه کلـX کـZ چيغـZ وهلـZ او سـبا 
سـهار بایــد ټــول خلـ' د کــار ځــای تـه حاضــر شــوي 
 Zیــا میاشــتن Zوای. دوی هــر یــوه پــنځلس ورځنــ

و دانـZ پیـاز او یـو څـه څ ،چZ څو ټوټې ټېله ،ډوډۍ
لــه ځــانونو ســره وړلــZ او د معمــارانو او  ،کــورخZ وې

چه په کتک وهلو کـZ هـېڅ  ،سرکارګرانو تر امر الندې
په کار بوختېدل. بیا به بله ډله راغلـه د  ،لنډ نه راتلل

 ،دغو ځای به یې ونېوه او دا ډله بـه یـې بیرتـه لېږلـه
  .خو تر یوه کسه زیات نه راستنېدل

چـZ بشـر لـه هغـه لمړنـX ژونـد نـه کـوم  ،وریوګ      
چـZ د مصـر  ،برخه لیـ' تـه رسـېدل� ؤ. فکـر وکـړی

هغه ټول اهرمونه پـه همـدې توګـه او د همـدې رنـځ 
خــو ویــاړ یــې پــه  ،وړونکــو بزګروپــه الس جــوړ شــوي

ځانګړې توګه پالنX فرعـون او یـا د هغـه پالنـX وزیـر 
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پــورې اړه لــري. ټــول لــه دې اهرمونــو څخــه خبــرې 
چZ اهرمونـه  ،و د هغو پاچایانو لویښت ستایيکوي ا

خـو هـېڅ څـوک  ،د دوی په وخت کZ جوړ شوي دي
چZ په دې اهرمونو  ،هم د هغو زرګونو کارګرانو په اړه

باندې یې زیار اېستل� او خپل ځانونه یې په دې الره 
  .خبرې نه کوي ،کZ اېښX دي

چــZ  ،هــیڅ څــوک دې حقیقــت تــه پــام نــه لــري      
نه د مصر د  ،رګونو کارګرانو د کار پایله دهاهرمونه د ز

فرعونانو د لوړ ځواک پایله. دا کارګران یـې پـه خپـل 
 Zول او هغوی یې د ځناورو په ډلـه کـوخت کZ سپ
شمېرل. نن هم موږ د دوی د کار پایلZ په وړاندې د 

خو د هغو یادښت ته کوم درنښـت  ،تعظیم سر ټېټوو
ــدې ــر دوی بان ــوازې پ ــو او ی ــه ی ــل ن ــونکX  قای زورچل

  ستایو. آیا بې انصافX نه ده؟
بشـر  ،لږ څه د مطلب نه لېرې شوو. اوس ووینـو      

چZ د ټولنیزې  ،د دې توپیرونو د له منځه وړلو لپاره
څــه هڅــه  ،وضــعZ پــه پایلــه کــZ رامــنځ تــه شــوي وو

  وکړه؟
  ٭٭٭٭٭
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۶  

  قانون څنګه رامنځ ته شو؟
 

لهچZ د هغو هڅو په ه ،ژمنه مو کړې وه      ،  Zچـ
 ،بشر د ټولنیزو توپیرونو د له منځه وړلو لپاره وکـړې

د خپلـو  ،چـZ کـوالی شـو ،خو یوه پایله ،خبرې وکړو
ناویلZ پاتZ ده. له دې کبله لمړی  ،خبرو څخه واخلو

چZ ژمنه مـو  ،دا پایلZ ذکر کوو او وروسته به هغه څه
   بیان کړو. ،کړې وه

  ؟څنګه رامنځ ته شوقانون       
پـه هغـه  ،ه ګرده توګه خل' انـد (تصـور) کـويپ      

د کام پوهـان د  ،موکه کZ چZ بشري ټولنZ جوړېدې
ــات)  ــZ پاســنه (مراع ــولنZ د اوډن ــاره چــZ د ټ دې لپ

Xــه  ،وشــ ــانون پ ــو کــZ ســره کیناســتل او د ق ــه خپل پ
جوړولو یې پیل وکـړ او خلـو هـم پـه بشـپړه رضـا او 

  .مینZ سره دا قانون ومانه
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م دی؟ آیا له هغه څه سـره چـZ مـوږ آیا دا اند س      
د تاریخ له مخZ بیان کړل سمون خوري؟ تاسو سـم 

چZ د ټولنZ تشیالت د ټـولنیزو اړتیـاوو لـه  ،ولېدل
 Zو هیلـامله رامنځ ته شول او پرته له دې چZ د خل

Xونیس Zپر هغوی تحمیل شوې ،په نظر ک.  
ولZ ځینZ د پریمانه شتمنۍ او ځـواک خاونـدان       

  شول؟
چــZ هغــو د مریــانو او نــورو الس  ،د دې لپــاره      

  الندو د الس له رنځه ناوړه ګټه پورته کوله.
  مریان څوک وو او له کومه شول؟      
چــZ پخــوا بـــه وژل  ،مریــان جنګــX بنــدیان وو      

تر څـو د  ،خو په دغه دور کZ یې هغوی ساتل ،کېدل
  دوی د الس له رنځه ناوړه ګټه پورته کړي.

ولZ پخوا په دې سوچ کZ نه کېدل او ولـZ پخـوا       
  د مریه توب رژیم باب نه ؤ؟

د کار ویشـلو  ،د دې لپاره چZ پخوا د کار افزارونو      
او د کار د ابرې ډېرولو هم د چا په پرېړې پورې اړه 

  نه لرله او پخپله او د اړتیا له مخZ رامنځ ته کېدله.
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چـZ  ،»زې اوډنـZټولنی«نو د ټولنZ تشیالت او       
د بېلګZ په توګه یو یې د اربـاب او یـو یـې د مریـه پـه 

د امرکــوونکX او امروړونکــX تــر مــنځ  ،توګــه وپېژانــده
Zیـې وټـاکل Zـد ټـولنیز تـړون لـه املـه مـنځ تــه  ،اړی

بله د ټولنیزو اړتیاوو له امله رامنځ ته شوې  ،رانغلل
  .او پر خلو ورتحمیلZ شوې

چـZ د  ،ن جوړونکX پیدا شـولالبته وروسته قانو      
خو د دوی  ،ټولنیزې اوډنZ په هله یې خبرې وکړې

خبرې عمومن د همـدې ټـولنیزې اوډنـZ پـر بنسـټ 
  .چZ پخوا یې شتون موندل� ،دي
چZ ارسطو د مریـانو  ،د بېلګZ په توګه مو ولېدل      

خـو دهغـه  ،او کسبیانو په هلـه کـومZ خبـرې کـړي
 ،یت څرګندونـه دهخبرې په حقیقت کZ د هغه وضـع

  .چZ د ده په زمانZ کZ یې شتون الره
      Xموضوع روښـانه شـ Zښـه ده ال  ،د دې لپاره چ

  ډېره څرګندونه وکړو:
وروسته تر دې چZ د لمړنX بشر ژوند ړنـګ شـو       

او ځینZ په زور سره په ټولنه کZ د څـه بانـدېوالتیاوو 
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چZ د خلو ډېرکX له هغو څخـه بـې  ،خاوندان شول
ــــه وه ،رخــــZ ووب ــــه  ،الزم ــــې ځای ــــو ب چــــZ د خپل

باندېوالتیاوو د بېلګو څخه پرته نور بنسټونه وتوګX او 
 Zوي  –د خپل ځواک ستن Zـ –د دې لپاره چـZ کل

  د خلو په فکر کZ ځای کړي.
       Xمیراث Zورو ورو باندېوالتیاوې په ځینو کورنیو ک

چـZ د  ،ورو ورو بشر خپل لمړن� ژوند هېـر کـړ ،شوې
مو پېښو تر اغېزې النـدې لـه هغـZ ورځـZ نـه دې کو

ورو ورو د ټولنZ بـې برخـو او  ،ورځZ ته رالوېدل� دی
چZ د دوی وضـعه غیـر طبیعـX  ،وتلو خلو هېر کړل

چـZ دا وضـعه لـه  ،ده؛ ورو ورو افسانZ خپـرې شـوې
هغه چـZ څـه لـري  ،ازله په پښو والړه ده او هر څوک

الق نه ترالسه په نیغه یې د خپل خ ،او که نه یې لري
  .کړي دي

       Zهغه چا چـ Zمصر ک Xپه توګه په پخوان Zد بېلګ
زمـZ پـه خپلـZ ولـZ کـZ  تر ټولو ښـZ او ابـره ورې

Zکه ډولپالونک� (رب النـوع)  ،داوه یې کوله ،لرل Zچ
هغه زمـZ یـې دوی  ،ایزس د زمZ پر م� ژوند کاوه

  ته بخښلZ دي!
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ټــــولنZ  چــــZ ورو ورو د ،همدغــــه افســــانZ وې      
زورویونکـــو پـــه ګټـــه یـــې د قـــانون رنـــګ ځـــان تـــه 

  واخیست.
له دې وروسته هیڅ مریه کوالی نشول د اربـاب       

Xنه وتښت Zنجهیڅ کسبي قانونن دا حق نـه  ،له ش
لرلــو ځــان د اســیلو(نجباوو) پــه ډلــه کــZ وشــمېري. 

چZ د خپل کار بور لـه  ،هېڅ بزګر قانونن جرأت نلرلو
چـZ  ،ي. آیا بیا هم ویـالی شـوقانونX لوټمارو پټ کړ

  دا قانون ټولنیز تړون منځ ته رواړی دی؟
       Zروم ک Xال څرګنده بېلګه وړاندې کړو: په پخوان

کاریګر قانونن خپـل کسـب پـورې تړلـX وو او کـوالی 
یې نشول له کار څخه الس اوباسX. کاریګرو قـانونن 
له خپلZ مېرمنZ سره په جنسX اړیو کZ خپـل واک 

او د هغــوی کســب قــانونن میراثــX ؤ. د بزګــرو نلرلــو 
نژاد قانونن په زمZ پورې تړل� ؤ او قانونن یـې بایـد 

  مالیې ورکړې وای او بیګار یې کړی وای.
د پخوانX روم د قانونونو او دودونـو پـر بنسـټ د       

چZ د ناوې پر زلفو یـوه  ،واده له دودونو څخه یو دا ؤ
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کــار اصــلن لــه  دا ،ســانګه (نیــزه) کېــږدي. پــوهېږی
  کومه راغل� دی؟

چZ سـانګه لمړنـX  ،د دې کار اصلX المل دا دی      
بشر ته د ځواکمنۍ نښـه وه. لمړنـX بشـر پـه همـدې 

غلـیم یـې واژه او ځـان لپـاره  ،سانګZ سره ښار کاوه
یې ښځه له نورو قبیلو نه تښتوله. ورو ورو دا دود له 

ــاتZ شــوه ،منځــه الړو ــې پ ــزه ی ــانZ د ر ،خــو اغی وم ی
چZ د واده په موکه   ،دودونو او قانونونو غوښتنه کوله

Xتـر څـو پـه  ،د ناوې په زلفو دې سانګه کېښودل شـ
Xسره زباته ش Zالسـبری  ،دې نښ Zسړی پر هغـ Zچ

  لري او ښځه د سړي د ښار په حم کZ ده.
 ،خو قـانون ،چZ اصل� کار له منځه والړ ،نو ګورو      

یـت لــه نارینــه څخــه چــZ د ښــځZ اېالن ،د هغـه پایلــه
  .وساتلو ،دی
       Zــ ــه پخــوانX روم ک ــت پ ــه مالی ــه همــدې توګ پ

چــZ د الس لــه کلمــZ څخــه  ،نومېــده» مــانثیپیوم«
یـانZ هغـه څـه تـه چـZ انسـان الس اچـوي او  ،راغل�

ــوي ــر هغــه تحمیل ــل ځــواک پ لــه دې ځایــه د  ،خپ
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چـZ وروسـته د قـانون لـه خـوا پـه  ،مالیت سـرچېنه
  .څرګندېږي ،رسمیت پېژندل کېږي

ــاوګلوۍ و انصــاف        ــانون د نی ــX ق ــو دا چــZ ځین ن
چZ قانون جوړونکـو لـه  ،ښارندوی بولX او اند کوي

لمړۍ ورځZ څخه د نیاوګلوۍ (عـدالت) او انصـاف د 
سـمه نـه  ،ساتلو لپاره د قانون په جوړولـو پیـل کـړی

  .ده
قانون په حقیقت کZ د ټولنیزې وضعZ اسـتاذی       
هم پـه جبـر سـره او د خلـو لـه  چZ هغه وضعه ،دی

 Zده. د بېلګـ Zارادې او هیلو څخه پرته منځ ته راغلـ
چZ ځانونـه  ،په توګه د روم په ټولنه کZ شتمنو خلو

 ،یې د نـورو خلـو پـه پرتلـه د حقونـو خاونـدان ګڼـل
دغه حقونه د دوی نیونـو پـه لمـړي سـر کـZ پـه زور 

ه سـره الس تــه راوړي وو او وروسـته یــې د قـانون بڼــ
  .ورکړې وه

حق لمړی د «د یوه فرانسوي پروفیسر په خبره:       
خو وروسته هغـه پـه  ،زور معلول ؤ او د قانون المل ؤ
  .»خپله د قانون معلول وګرځېدو
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لـه هغـه ځایـه  ،البته ځینZ پوهان چZ پیدا شول      
هڅـه  ،چZ د قانونونو له اصلX سرچېنZ نه خبر نه وو

انصاف پـه زر منـه سریښـو چZ نیاوګلوي او  ،یې کوله
  سره په دې قانونو پورې ومښلوي.

چـZ  ،د بېلګZ په توګه ارسطو غوښتل زبات کړي      
 Zضرورت دی د ساسانیانو د زمـان Zمریه توب د ټولن

که دا ټول توپیرونه د بشـر پـه مـنځ  ،یوه پوه فکر کاوه
د دنیا چارو اوډنه نه موندله او اصولن دا  ،کZ نه وای

 Zپوهانو د نړۍ د ځواکمنـو د خوشـمندو خبرې داس
ډېر لېرې الړ شو. د  ،لپاره اختراع کولZ. الزمه نه ده

چZ په اتلسمZ پېړۍ کZ یې  ،م لویي۱۴فرانسZ پاچا 
ــو ــلطنت کول ــړې وکــړې او  ،س ــګ او جګ دومــره جن

Zخلــ' بشــپړ  ،مــالیې یــې واخیســتل Zد فرانســ Zچــ
بېوزلX شول او ډېرکیـو یـې د ځنـاورو پـه شـان ژونـد 

چZ کارونه یې خورا بې ګټـې  ،ه. یوه ورځ پام شوکاو
او کرکه جن دي او پښېمانه شو او له یوه پوه سره یې 

  .د زړه خواله وکړه
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خو هغه پوه په همـدې ډول دلیلونـو سـره زباتـه       
پر ده  ،چZ د پاچا اېالن (اتباع) هر څه چZ لري ،کړه

 Zپورې اړه لري او اصولن د ژوندانه همـدومره وسـیل
م لويي له خپلو اېالنو څخه د مـالیې پـه ۱۴چZ  ،هم

Xپـر دوی  ،لوی احسان دی ،نامه نه دې اخیست Zچـ
م لـویي تـه زباتـه ۱۴پـه دې توګـه  –یې لورېدل� دی 

چــZ هغــه څــه چــZ ده تــر دې دمــه لــه خلــو  ،شــوه
Xد ده حق دی او بیا هم حـق لـري ،اخیست، Xواخلـ، 

  .نو خپل کار ته یې پایېنه ورکړه
چZ د قانون بڼه یې  ،همدا ډول خبرې وېپخوا       

  .ځان ته نېوله. د پورتنیو خبرو پایله لنډه کړو
ټونیزو تړونونو  ،د پوهانو د هوښیارتیاقانون  – ۱      

 ،او د خلو د هیلو پـر بنسـټ مـنځ تـه نـه دی راغلـ�
بله د ټولنیزو پېښو تر اغېزو النـدې الس تـه راغلـ� 

  .او دهغو پېښو استاذی ؤ
د . د نیاوګلوۍ ښارندوی نـه دیهر قانون  – ۲      

بایـد پـه  ،دې لپاره چZ د هر قانون پر ماهیت پوه شو
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Zاو حالـــت کـــ Zوضـــع Zد دې قـــانون د  ،هغـــ Zچـــ
  .څېړنه وکړو ،پیدایښت المل ګرځېدل�

په هغـه توګـه چـZ  ،مقدس نه دی هر قانون – ۳      
یـوازې «ډاکټر ارانـZ پـه جنـایی محمـه کـZ وویـل: 

چZ د خلو د ګټو ساتندوی  ،نون مقدس دیهغه قا
  ».وي

       Zخبرې اتـرې مـو لـږ څـه سـتونزمن Zد نن ورځ
چZ لـه دې نـه یـې سـاده  ،وې او موږ ونشول کوالی

  بیانZ کړو.
چـZ د لوسـتونکو لـه  ،له دې کبلـه د دې وړ دي      

Xخوا د ډېر ځیرتیا وړ وګرځ.  
چZ بشر  ،اوس به د خبرې پایېنه ونیسو او ووینو      

د دې توپیرونو د حل لپاره کـومZ هڅـZ پلـZ کـړې؟ 
...  

  ٭٭٭٭٭
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۷  

  ؟څنګه د زیار ایستونکو زوښا (شیره) یې زبېښله
 

مخZ له دې چZ د مریانو او د ټولنZ نـورو بـې        
د هغو د ژوندانه او  ،برخو له خوځښت نه خبرې وکړو

لـه  ،بې برخZ توب په ال څرګنـدونZ الس پـورې کـوو
کبله لمـړی د مریـانو او زیاراسـتونکو د وضـعیت  دې

  په هله به خبرې وکړو.
مریــه پــه حقیقــت کــZ ژونــد نــه  :د مریــانو ژونــد      
ولZ چZ د هېڅ حقوقX شخصیت خاوند نه ؤ او  ،لرلو

 Zپرته د خپل ارباب له ترحمه یـې کـوالی نشـول چـ
چـZ نـو مریـانو  ،کورنۍ ولري. نو یقینن پوختنه کوی

  ړوښX کوله؟بیا څرنګه م
چـZ کـورولX د  ،باید په دې ټکـX پـوه شـوي وی      

ــاره  ــانو لپ ــوهېږی  –مری ــZ تاســو پ ــا چ ــه دې مان  –پ
ــو ــه لرل ــو د  ،شــتون ن ــانونونو او مقررات ــانZ د واده ق ی

  مریانو د واده لپاره شتون نه الره.
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 ،هرکله یې چZ غوښـتX وای ،ارباب کوالی شول      
رکـړي او هـر کلـه مریه له خوب غبرګۍ (همخوابـه) و

بېرته یې ځینZ اخیسـتله. مریـه لـه  ،یې چZ غوښتل
خوب غبرګۍ ورکول یوازې د ماشومانو الس ته راوړو 

چZ هغه یې د ارباب د بـڼ مېـوه ګڼلـه او د  ،لپاره وو
مریه ماشوم راوړل د اربـاب د غـوا خوسـX راوړلـو تـه 

  ورته وو!
البته کلـه ځینـX مریـان تـر څـو نسـلونو پـورې د       

ــ ــدان ووک ــه  ،ورنۍ خاون ــورنۍ پ ــو ک ــانون د هغ ــو ق خ
رسـمیت نــه پېژندلـه او اربــاب کــوالی شـول پــه هــره 

  موکه کZ هغه کورنZ ورانه کړي.
ــورو        ــانو او ن ــوب دور د مری ــه ت ــواړی د مری کــه غ

د عمــرو  ،زیاراېســتونکو ژونــد ځــان تــه مجســم کــړی
عـاص خبــرې یــاد تـه راوړی. عمروعــاص کلــه چــZ د 

 Èل: ،کړمصر هېواد فت  ویې لی
چZ ګـواکZ د دې  ،دلته هسZ خل' ژوند کوي«      

چZ د ګبینو د مچیو پـه توګـه د  ،لپاره پیدا شوي دي
نــورو پــه ګټــه کــار وکــړي او د خپــل کــار لــه بــور نــه 

.Xبرخمن نه ش«  
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څخـه  ۱۰د روم په مملت کZ شتمنو کسانو لـه       
ــر  ــانو  ۲۰۰۰۰ت ــو د مری ــرل او د ځین ــان ل ــورې مری پ

چZ کوالی یې شول یو لښر پـه الر  ،هومره ؤ شمېر
رهX کړي! چا به چZ یوازې درې مریان لـرل بېـوزل� 

  ګڼل کېده!
چZ له مریانو سره یـې  ،موږ مخZ څرګنده کړل      

خـو اوس څـو بېلګـZ پـر هغـه څـه  ،څرنګه چلند کولو
  ورزیاتوو: ،چZ ویلX مو دي

 رومیانو یو ډول وحشـX کبـانو تـه خـورا درنښـت      
چZ د روم له شتمنو څخه یوه یـو  ،کاوه. کېسه کوي

چZ دغه وحشX کبانو تـه یـې پـه هغـه کـZ  ،ډنډ لرلو
وده ورکوله او هرکله به چZ د ده یوه مریه کوم لوښ� 

چZ هغه  ،حم به یې کاوه ،د غفلت له مخZ مات کړ
تـر څـو د هغـه وحشـX کـب  ،په دې ډنډ کـZ واچـوي

.Xخواړه ش  
یلسوف د اربابـانو کلـ' نېونـه د روم یو مشهور ف      

همدا چZ مریـه ټـوخ� یـا پرنجـ� «داسZ څرګندوي: 
ــه ځمــه  ،وکــړي ــه غــږ ســره پ همــدا چــZ کــونجۍ پ

پــه حقیقــت کــZ غوســه ناکــه کېــږو. کــه  ،وغورځــوي
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که څېره یـې د  ،مریه یو څه په جګ غږ ځواب ووایي
په متروکه یې ووهـو او  ،حق لرو ،بدچلند نښZ ولري

ZمتروکZ وهو او یو غـړې او یـا  غالبن هم ډېرې کل
  .»غاښ یې ماتوو

چــZ  ،د روم لــه لویــو پوهــانو څخــه یــو اپیتــت ؤ      
ــه راغلــ� ؤ ــړۍ ت ــه هغــه ســره یــې همدغــه  ،مریــه ن ل

  بدچلندونه وکړل او پښه یې ورماته کړې وه!
که کوم ارباب له خپل مریه څخـه ناراضـه شـوی       
نــدي پــه شــپو یــې هغــه پــه تــورو کوهیــانو کــZ ب ،وای

پــه ورځــو یــې درانــده زنځیرونــه پــه غــاړه کــZ  ،کــاوه
وراچــول او کــار تــه یــې اړباســلو او غــالبن یــې د دې 

  مریانو م� په سرې اوسپنZ داغلو.
       Zژرندې نلرلـ Xپه پخوانیو زمانو کZ یې میخانی

چـZ د مریـانو پـه السـو  ،او دانZ یې په السـZ ژرنـدې
ؤ او عمومن د  وړه کول. دا کار تر ټولو ګران ،تاوېدې

دې کـار تـه یـې  ،دې لپاره چZ مریانو ته سزا ورکړي
اړ کول. په حقیقت کZ د ژرندې کار رومیانو ته د نن 
ورځZ ګرانو کـارونو پـه دود ؤ. د روم یـو شـاعر د دې 

 ،هلتـه تیـاره ورځـX مریـان«ژرندو په بیان کZ وايي: 
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هلتــه د  ،ژاړي ،چـZ ډوډۍ یــې د وړو د ذرو ګـرد دی
زنځیرونــو پــه خپلــو کــZ د لګېــدو غــږ پــه متروکــو او 

  .»هواکZ تاوېږي
       Zـــوال د ژرنـــدې مـــنځ داســـد روم یـــو بـــل لی

خدایه! څه بې وزلX خل' دی! پـوټکZ یـې «ستایي: 
د مړي رنـګ لـري او د متروکـو وهلـو خـاپ پـه هغـه 
لېدل کېږي... دوی یوازې د کمیس ټـوټې پـر ځـان 

رونه یې س ،دوی یې په داغلو سره په نښه کړي ،لري
 ،پښــZ یــې پــه کړیــو کــZ اېښــودل شــوي ،خریلــX دي

Xباڼـه یـې  ،ځانونه یې د اور له تاوه له جوړښته لوېدل
لـه سـره تـر پښـو د وړو پـه دوړو  ،لوګ� له منځه وړي

  .»کZ ډوب دي
ــه کــوی       ــد م ــره  ،ان ــد س ــه دې چلن ــ' ل ــZ خل چ

چــZ  ،مخــالف وو. هغــو حقیقــت هــومره هېــر کــړی ؤ
  .د خورا نیاویز دیدا چلن ،خیال یې کاوه

ــرمن       ــوه مې ــاعر ی ــو ش ــه  ،د روم ی ــل مری ــZ خپ چ
  داسZ ستایی: ،باندې کرجنه شوه

  دا مریه په دار وځړوی! -«       
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ــړې -          ــې ک ــاه ی ــر څــه ګن ــې  ،مګ چــZ داســZ ی
  وکړوو؟
         -  Zبی شعوره! مګر مریـه هـم سـړی دی؟ ومـ

ر یـې زه غـواړم پـه دا ،چZ څه یې کـړي نـه وي ،منله
  .»زما پرېړه باید دلیل واوسX ،زه امر کوم ،وځړوم

وروسـته لـه  ،د رومیانو دا لید د مریـانو پـه اړونـد      
پـاتZ  ،هغه څخه هـم چـZ مـذهب یـې بـدلون ومونـد

ــه  ــیح ل ــته د مس ــړۍ وروس ــوه پې ــZ ی ــZ چ ــو. هس ش
د  ،کله به چZ یو ارباب په کور کZ وژل کېده ،میالده

لـه یـې چـZ غوښـتل دا هغه ټول مریان یـې وژل او ک
Xیـوه لـوی فیلسـوف مخالفـت  ،قانون له منځـه یوسـ

وکړ او د هغـه قـانون څخـه پـه مالتـړ کـZ یـې خبـرې 
  .وکړې

  ٭٭٭٭٭
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۸  

  انالدیاتورګ
 

د رومیانو لـه ملـZ ننـدارو څخـه یـو ګالدیـاتوران       
وو. هم هغسZ چZ موږ نن تیاتر ته ځو او هنرمندان 

میانو هم ګـرد او لـوی رو ،زموږ لپاره نندارې جوړوي
چZ ګېرچاپېره یـې د ناسـتX لپـاره  ،میدانونه جوړول

  .ځایونه وو او په منځ کZ یې یو پراخ ډګر شتون الره
چــZ پــه  ،پــه دې ډګرونــو کــZ یــې مریــان اړباســل      

خپلو کZ او یا له وحشX ځناورو سره وجنګېږي. دې 
مریــانو تــه یــې ګالدیــاتور ویــل. دې بېوزلــو د یــو بــل 

 Zوین Zځنـاورو پـه الس بـه ریتـ Xاو یا د وحش Zتویول
ــد  ــه خون ــدارې ن ــه دې نن ــانو ل ــدل او رومی ــZ کې ریت

  اخیستلو.
چZ پـه  ،رومیانو د سزار په زمانه کZ توانېدلX وو      

 Zک Zجوړې ګالدیاتوران پـه  ۳۲۰یو ځل په یوې موک
د روم امپراطــور د خپــل » اوګــوس«جنــګ واچــوي. 

 Zړې ګالدیـاتوران پـه جـو ۱۰۰۰۰ژوندانه پـه تـرڅ کـ
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در روم بــل » تــراژن«خپلــو کــZ جګــړې تــه اړ کــړل. 
میاشـتو پـه تـرڅ  ۴امپراطور همدغه شـمېر یـوازې د 

  .کZ په خپلو کZ په جنګ واچول
پـه  ،هغه مریه به چZ په جګړې کZ مـاتZ خوړلـه      

هماغه میدان کZ یې سـر تـرې پـرې کولـو. عمـومن 
البن مریان خو غ ،محومان به یې دې کار ته اړ کول

 ،چZ دې کار ته بـه یـې اړ باسـل ،او جنګ� بندیان وو
د  ،هســZ چــZ هــر کلــه بــه د روم دولــت بــری ومونــد

 Zبــه د وهلــو ټکولــو ډګــر کــ Zګالدیــاتورانو لــویې ډلــ
  .وشېندلZ شوې

افکارو «چZ زموږ د تېرو زمانو د  ،د روم یو ویاند      
پــه خپلــZ یــوې وینــا کــZ  ،ویانــدانو تــه ورتــه ؤ» ودې

ــدی  ،مپراطــور ســتایيا ــول » وحشــیانو«چــZ د بن ټ
لښر یې د ډګر مـنځ تـه راوسـت� او د غلیمـانو ماتـه 

کـوم بـری «یې د ولس د تفریح وزله جوړه کړې ده. 
  »کېدای شX له دې نه ال لوی او ال ښل� وي؟

بلـه د  ،دا نندارې نه یوازې د روم په ښار کZ وې     
Zتکرارېدل Zایټالیا په ټولو ښارونو ک.  

  ٭٭٭٭٭
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  آیا نه غمجن کېږې؟ ،اې لوستونکیه      
چZ دې بېوزلX بشر څومره ځور  ،آیا فکر نه کوې      

ګالل� دی! برسېره پر دې د روم له لویښت او ویاړونو 
ډېر اورېدلX او ښـایي د خپـل عمـر ارزښـتناکه برخـه 
دې د روم د امپراطورانو د تاریخ په زده کړه تېر کړی 

چـZ ښـایي لـه هغـه څـه  ،ګڼـو خو کېدونکZ یـې ،وي
چـZ مـوږ د تـاریخ لـه څنـډو او څنګونـو څخـه  ،څخه

کېدای شـX د  ،تا ته څه نه وي ویلX ،راټول کړي دي
روم له دغـو اوسـېدونکو د ژوندانـه لـه بڼـې تـر اوسـه 
ناخبره وې. ولـZ؟ د دې لپـاره چـZ لـه مریـانو څخـه 
عمومن د پیسو او زور لپاره کار اخلX او تاریخ یـوازې 

ــوړوي. د زو ــاره ج ــایتونو لپ ــوی جن ــو او د هغ رویونک
چZ د ومـره جنـایتونو پـه  ،هسZ مورخ لږ پیدا کېږي

 چــZ د ســل هــاؤ زره بیوزلــو خلــو د ژوندانــه ،هلــه
  څرګندونه وکړي. ،یې جوړوله ننداره

دلته له دومره څېرلو او وحشت څخه خبـرې نـه       
خو هلته چZ ځورېدلX خل' ځان خوځـوي او  ،کوي

او ځور زنځیزونو د ماتولو لپاره الس پـه کړنـه  د ناتار
لـه هغـه  ،پورې کوي او خپلو څو زره کلنو غلیمانو ته
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ــه زرمــه ســزا  ،ســزا څخــه چــZ دوی یــې وړ دي یــو پ
د مورخینـو چیغـZ پورتـه کېـږي او د خپلـZ  ،ورکوي

ــو بشــپړ اســتعداد د دې  ــاورو«افســانو جوړول د » ځن
  ه کار اچوي!ځناورتیا او څېرنتوب د انځورولو لپاره پ

ــه       ــه پام چــZ د بشــر د  ،دا ډول مورخــان زمــوږ ل
کـوم ارزښـت نلـري او  ،حقیقX تـاریخ زده کـړه غـواړو

موږ باید د هغو درواغجنZ انځورونZ د تاریخ لـه پـاڼو 
  لېرې کړو.

یوازې مریان د روم په هېواد کZ بدمرغـه نـه وو.       
د روم هېواد اوسېدونکX اصولن په دوو برخـو ویشـل 

چZ ځانونه یې د ډېر لوړ نژاد څخه  ،یو هغوی ،کېدل
چـZ ویـل  ،بل هغوی ،ؤ» پاتریسین«ګڼل او نوم یې 

نومېــدل. » پلبــین«یــې د ال ټیــټ نــژاد څخــه دي او 
 ،دولتX چـارې ولـري ،یوازې پاتریسینانو کوالی شول

ــه ترســره  ــوازې دوی کــوالی شــول مــذهبی دودون ی
  .یوازې دوی د سنا مجلس جوړولو ،کړي

د قـانون جوړولـو  ،کله چZ بشـپړه دولتـX چـارې      
بشپړه دستګاه او ټول مذهبی دودونه د پاتریسـینانو 

 ،په ښه توګـه کـوالی شـو اټکـل وکـړو ،په الس کZ وو
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ــه  ــه ګټ ــوازې د پاتریســینانو پ ــX دســتګاه ی چــZ دولت
مـذهب یـوازې  ،قانون د دوی په ګټه جوړېده ،تاوېده

رلوده او له دې دوی زور د ،د دوی په ګټه حم کولو
  .قانون او مذهب د دوی مال ؤ ،کبله هم دولت

چـZ عمـومن  ،پلبینان عمومن بېـوزلX خلـ' وو      
په بزګرۍ او کسب بوخت وو او هرکلـه بـه چـZ کومـه 

دوی به یې د جنګ ډګر تـه اسـتول.  ،جګړه پېښېدله
دا بېوزلX غالبن د نیشتمنۍ (فقر) او بېوزلۍ لـه زوره 

خو که  ،خاوندانو څخه پور واخلX د پیسو له ،اړ کېدل
د پور د پرې کولو موکه به چZ راورسـېده او پـوروړي 

غوښـتونکX حـق  ،کوالی نشول خپل پور پـرې کـړي
  .هغه خپل مریه کړي» قانون سره سم«لرلو د 

په هر هېواد کZ چZ قـانون د زورویوونکـو خلـو       
Xپه ګټه جوړ ش،  Xهمدا ډول زلندیزه او مال ماتوونک

نونونه به پر بېوزلX ولس بار شX او اریانتیـا پـه دې قا
چـZ دا ډول  ،چZ زورویـوونکX تـل تمـه لـري ،کZ ده

قانونونه ولس مقدس وګڼي او له هغو څخـه اطاعـت 
  .وکړي
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د خلــو د  –یـانZ د ټـولنZ بـې برخـو  –پلبینـانو       
وګړو ډېرک� جوړولو او هر هېواد چـZ د خلـو ډېرکـ� 

چـZ  ،هسZ دیګ ته ورته وي ،یې تر فشار الندې وي
د اور پر سر یې کېږدي. البته چZ دا دیـګ بـه تـل د 

  .پاڅون او خوټېدلو په حال کZ وي.
بدمرغه خل' هم تـل د ځـان د خالصـون لپـاره       

  .په هڅو او اعتراض او پاڅون کZ دي
چـZ ولـZ د  ،کله په ژوره توګـه پـام شـوي یاسـت      

ي؟ دا سوری د سماوار په م� یو وړوک� سوری جوړو
چـZ هرکلـه کـه د سـماوار جـوش ډېـر  ،دې لپاره دی

تـر څـو  ،هغه سوری خالص کړي ،شX او بخار وکړي
  .یو څه بخار بهر ووځX او که نه سماوار به چاود کړي

       Zهم په همـدې توګـه دي. کلـه چـ Zک Zپه ټولن
ــه خوټېــدو راځــX او شــون�  ــه اوره پ ــارو ل خلــ' د نات

ونه (طغیـان) او پـاڅون چZ پـه یوځـل سـرغړ ،کېږي
زلنــد  ،وکــړي او د ټــولنZ ناتــاریزه قــانون مــات کــړي

د  ،چZ تـل پـه خپلـو چـارو کـZ احتیـاط کـوي ،خل'
تـر  ،خلو د احساساتو لپاره د وتلو یوه الر خالصـوي
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څو په دې توګه د خلـو د سـر پورتـه کولـو فشـار لـږ 
Xش.  
د روم زورویوونکو هم همدا کار کولـو. هرکلـه بـه       
Zد پلبینانو اعتراض زور واخیست او چـاړه بـه یـې  چ

د دې لپـاره چـZ پـه  ،پاتریسـنانو ،هډوکX ته ورسېده
پـه نـذر او نیـاز بـه یـې  ،دې اور یې اوبه شـېندلZ وي

پیل وکړ او ان ځینZ پوروړي به یـې د مریـه تـوب لـه 
  .بنده ازاد کړل

د هغو وضعیت او ټګـZ سـم زمـوږ د ټـولنZ وړیـا       
Z کله نا کله پـه داسـZ چـارو چ ،ود وېخوړونکو په د

د خیـر ښـېګڼې ټـولنZ جـوړوي او  ،الس پورې کـوي
Xوریژې ویش.  

ــانZ لنــډپایې وې او        البتــه د پاتریســینانو دا مهرب
دوی  ،همدا چـZ د خلـو د پـاڅون فشـار بـه لـږ شـو

  .خپل ځنډن چلند په مخه وړلو
م کال کـZ یـوه ورځ یـو ۲۶۰له زېږیزه وړاندې په       

بېـــوزل� پـــوروړی د خپـــل پورغوښـــتونکX لـــه کـــوره 
 Xوتښتېدو او د روم میدان منځ تـه راغـ�. دې بېـوزل

چـZ بشـپړ  ،ته یې هـومره شـنجه او ځـور ورکـړی ؤ
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ځان یې په زخمونو بانـدې پوښـل شـوی ؤ. خلـ' د 
دې نندارې له کتلو څخه راوپارېدل او خوځښت یـې 

وکړه.  وکړ او وسله یې اوچته کړه او غرونو ته یې کډه
د روم دولت له هغو سره جګړه وکړه او په پای کـZ د 

اړ شـو هغـه پـوروړی  ،دې لپاره چZ هغوی کرار کـړي
Xومن Zغوښتن Zازاد کړي او د پلبینانو ځین.  

پلبینانو داسZ ډېر پاڅونونه وکړل او ورځ په ورځ       
چـZ  ،هسZ چZ پاتریسینانو اټکل وکړ ،ال زړه ور شول

  .خطریزه دیوضعیت د دوی لپاره 
چــZ یــوه ورځ (لــه زېږیــز نــه دوې  ،کېســه کــوي      

پېړې وړاندې) یو ارباب د مریانو پـه الس ووژل شـو. 
دا «یـوه لیـوال وویـل:  ،کله چZ دا پېښه خپره شوه

مقصـد  ،»چـZ مـوږ ټـول تهدیـدوي ،هسZ خطر دی
ســبا بــه زمــوږ وار  ،نــن د هغــه وار ؤ«چــZ  ،یــې دا ؤ

لZ هرکله چـZ د خلـو و ،دې لیوال حق الره». وي
Xد یـو مـوټي زلنـدو تـر فشـار النـدې راشـ Zلـه  ،پرګن

چـZ دا زلنـدي پـه  ،اند کوي ،السه چZ ټکونZ خوري
ــدان دي او  شخصــX توګــه هــم د ځــواک او زور خاون
روږدن (عادت) نه پورته پیاوړتیاوې لري. خـو همـدا 
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چZ له مظلومانو څخه یو کس جرأت وکړي او ښاره 
ځـانګړې پیاوړتیـا د مظلـوم پـه  چZ زلند کومه ،کړي

دا خبــره د نــورو مظلومــانو د زړه ورتیــا  ،پرتلــه نلــري
 ،المل ګرځX. ورو ورو هغوی هم په هڅه کZ کېـږي

چZ دا خبره وازمویي. له همدې کبله هوښیار خل' 
خپـل غلیمـان بـه یـې پـه  ،به چZ کله ځواکمن شول

تر څو  ،ځانګړې ټوګه د خلو په مخZ له منځه وړل
چZ دغوی له عادي کسانو څخـه پورتـه  ،وینXولس و

  .نه دي او بله له هغو نه هم ال ضعیفه دي
په هره توګه هغـه پېښـو چـZ وروسـته رامـنځ تـه       

چــZ هغــه لیــوال بشــپړ حــق  ،زباتــه کــړه ،شــوې
درلودلــو. مریــان ورځ پــه ورځ ال زړور شــول او خپــل 
ــات کــړل او هــر ځــل  ــه یــې زی اعتراضــونه او پاڅونون

  . د دوی ځینZ غوښتنZ ومنX ،ینان اړ ووپاتریس
چــZ مریــانو د  ،وروســتۍ او تــر ټولــو کلــه جګــړه      

د سـپارتاکوس جنـګ  ،خپل خالصون لپاره پیل کـړه
مـه پـورې ۷۱م څخـه تـر ۷۳چZ له زېږیزه وړاندې  ،ؤ

       .یې بهیر وموند
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۹  

  د سپارتاکوس جګړه
 

ونـه تاسو د ډېرو لښر کښو او نـړۍ نېوونکـو نوم      
Xهېوادونـه یـې د خپلـو اسـونو تـر پلونـو  ،اورېدل Zچـ

ښـځZ او نارینـه او زاړه او ځوانـان  ،الندې وران کـړل
ــو کــZ وغــزول ــه خــاورو او وین ــې پ ــې  ،ی ــو ی ــه کری ل

منارونه جوړ کړل او بشري تمدن ته یې بـې شـمېره 
چـZ د سـپارتاکوس  ،خو اند نـه کـوم ،زیانونه ورسول

  نوم مو اورېدل� وي.
ارتاکوس د هغه کارونو په شـهادت سـره چـZ سپ      

له سترو مشرانو څخه ؤ او د روم لـوی  ،کړي یې دي
د ده کارونه له هغه ځایه چـZ  .مشران یې عاجز کړل

د هېوادونو نېولو لپاره او زور ویلو لپاره نه وو او بله 
 ،چZ خل' د زور له بنـده خـالص کـړي ،غوښتل یې

ولZ چZ  ،ېدل� دینوم یې د ډېرو مورخانو له قلمه لو
مورخــان عمـــومن د خپلـــZ زمــانZ د دولـــت جیـــره 
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خوړونکX دي او تل خپله ژبه او قلم د زلند د ستاینو 
  لپاره وقفوي.

ډېـر پـر ځـای  ،خو تاسو چZ له ناتاره بېزار یاست      
چـــZ د ســـپارتاکوس نـــوم زده کـــړی او د ده د  ،دی

په ځانګړې توګه چـZ  ،جګړو کېسZ مغزو ته وسپاری
شــ� پرتمینــZ پــایلZ لــه هغــو څخــه الس تــه  کــوالی
  .راوړی

کسـه  ۲۰۰م کـال کـZ یـې ۷۳تر زېږیزه وړانـدې       
چZ د روم لـه ښـارونو  ،ګالدیاتوران د کاپو ښار خواته

تر څو هغوی په ډګر کZ د یو بـل وژلـو  ،بېول ،څخه ؤ
ته اړ کړي. دغه کسان چZ له خپل برخه لیـ' څخـه 

ــدلX وو ــه ،دردې ــپاویو څخ ــه دې س ــه  ل ــZ دوی ت چ
خـورا پـه تنـګ شـوي وو او پـه خپلـو کـZ یـې  ،کېدل

چZ یوبل ته د ورورولـۍ الس ورکـړي او  ،پرېړه وکړه
  .د خپل وضعیت لپاره هڅه وکړي

 ،د هغو په منځ یو کس د سـپارتاکوس پـه نامـه ؤ      
چZ ډېـر هوښـیار او د ځـوانۍ روح او غښـتل� ځـواک 

ــې الره. ســپارتاکوس ــې د ایټا ،ی ــه چــZ پخــوا ی ــا پ لی
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کله هم چZ د مریه تـوب پـه  ،شمال کZ شپنتیا کوله
ازادي یې له یاده ونه اېستله او  ،زنځیر کZ ښېل شو

خپــــل هــــم زنځیــــري یــــې ازادۍ تــــه ولمســــول. 
چZ د بشـر وګـړي پـه خپلـو  ،سپارتاکوس ښاره کړه

کZ برابر دي او دا ټول توپیرونه چZ په دوی کZ پیدا 
. کــه مریــان ټــولنیز وضــعیت یــې المــل دی  ،شــوي

ــه  ،همــت وکــړي کــوالی شــX دې ټــولنیز وضــعیت ت
بدلون ورکړي او ځانونه د بندګۍ لـه بنـده وباسـX. د 
ســپارتاکوس خبــرو پــه ملګــرو بانــدې اغېــزه وکــړه او 

کسـانو سـره  ۷۶سپارتاکوس وکوالی شول د هغو له 
Xوتښت.  

خـو  ،د سپارتاکوس د ټولو ملګرو السونه تش وو      
ره کZ ډک کـړل او د وسـلZ یـو خپل السونه یې په ال

کاروان یې لوټ کـړ او کلـه چـZ د کـاپو د ښـار لښـر 
هغـوی یـې بـې  ،غوښتل چZ د هغو مخنېوی وکـړي

وسلZ کړل او په پای کZ یې د وزو غـره سـر تـه کـډه 
  .وکړه
       Zکــ Zپاتریســینان پــه اندېښــن Zد روم پــه ښــار کــ

ولوېــدل او د ســپارتاکوس د مخنېــوي لپــاره یــې یــو 
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خو سپارتاکوس هغو تـه  ،کسیزه لښر ولېږلو ۳۰۰۰
ماتZ ورکړه. دې کار یوه ښه پایله پیدا کړه او هغه دا 

چZ یو ځـواکمن مالتـړ یـې  ،چZ مریان پوه شول ،وه
موندل� دی او ډلZ ډلZ د غـره پـه لـور وتښـول او لـه 

  .سپارتاکوس سره یوځای شول
کسیزې ډلـZ  ۲۰۰۰بیا هم دوه ځلZ نورې دوې       

خـــو  ،رتاکوس جګـــړې تـــه ولېـــږدول شـــوېد ســـپا
سپارتاکوس هغه بشپړه دړې وړې کړې او لـه منځـه 

  .یې یووړې
هغــه څــه چــZ پــه ســپارتاکوس کــZ د ســتایلو وړ       
چZ دی لـه دې بریـاوو څخـه مسـت نـه  ،دا دي ،دي

شو او خپـل عقـل یـې لـه السـه ورنکـړ او لـه غـره نـه 
کېـدو راښته نشو. یوازې کله کله له غره نه راښته 

او ښــارونه یــې لوټــول او د ټــولنZ مریــان او نــور بــې 
  .برخZ یې د ځان خوا ته جلبول

خو یو ش� د سپارتاکوس د ځورېدو المل شـو او       
چZ له هغه ځایـه چـZ د ده سـرتېري ډېـر  ،هغه دا وو

  .هغو ته د ډوډۍ رسول خورا ګران شول ،شول
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سپارتاکوس غوښتل چZ له هغه اندېښـنZ څخـه       
Zګټـه پورتـه کـړي  ،رومیانو ته ورپه برخه شوې وه چ

او خپل ملګري د آلپ له غرونو څه تېر کړي او د روم 
Xتـر  ،د امپراطورۍ له حدود څخه یـې بهـر تـه وباسـ

Xخو لـه بـده مرغـه ټولـو مریـانو د  ،څو هغوی ازاد ش
ـــدل ـــه پوهې ـــه او ن چـــZ د دوی  ،ده هوښـــیاري نلرل

پـورې  وضعیت نش� کوالی تـر ډېـرې اوږدې مـودې
پایښت ومومX او هر څه ژر تـر ژره بایـد لـه مـوکZ نـه 

ــړي ــه ک ــه پورت ــZ  ،ګټ ــر ک ــه فک ــارې پ ــټیزې چ د بنس
Xواوس.  

      Zرومیانو څـو ګـڼ شـمېرې ډلـ Zپه دې موکه ک، 
تنـو څخـه  ۱۰،۰۰۰چZ یوه ډله یې په یوازې توګه له 

د رومــــZ ســــړیو پــــه مشــــرۍ د  ،جــــوړه شــــوې وه
ــه ولېــږل. ســپارت اکوس دغــه ســپارتاکوس جګــړې ت

چZ په نړۍ کZ په جنګېدو نامتو  ،سرتېري او مشران
  .بشپړ مات کړل او په ښه توګه بریال� شو ،وو

چZ سپارتاکوس  ،بیا دلته د پام وړ موضوع دا ده      
چـZ د مریـانو پـر سـر یـې  ،تېر وختونه او هغه بالوې
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Zد  ،رواســتل Zهېــرې نکــړې او د دې پــر ځــای چــ
تـه پـه میـدان کـZ پـرې جګړې بندیانو سرونه هم هل

د هغو له منځه یې څلور سـوه کسـه وټاکـل او  ،کړي
خلـــ' د » لـــوړ نـــژاد«چـــZ هغـــه د  ،امـــر یـــې وکـــړ

ګالدیاتورانو په څېر په ډګـر کـZ پخپلـو کـZ پـه جنـګ 
Xاو هغو او نـورو  ،بوخت ش Xتر څو د زور خوند وڅ

Xو ته زباته ش ،چZ هغه څه چZ خلـ' خـواروي ،خل
مریه له دې کبلـه چـZ زور یـې هغه یوازې زور دی او 

نـه لـه دې کبلـه چـZ نـوم  ،خوار دی ،پر سر والړ دی
ــړی او  ــه ک ــه ســره پورت ــه ل ــه دی. زور د مری ــې مری ی

چZ هغه هم له د نورو هسZ کس دی او کـه  ،ووین�
Xهم هـومره بـه  ،نور هم د ده په شان په زور اخته ش

Xخوار ش.  
اتـه کسـیزه ډلـه م ۱۰،۰۰۰سپارتاکوس یـوه بلـه       

یـو ځـل  ،کړه. خو د دې پرځای چZ پرمختګ وکـړي
ولــZ چــZ د ښــارونو خلــو لــه ده ســره  ،پــه شــا شــو

موافقت نه کاوه او سپارتاکوس د خپل لښر د خوړو 
ــه چمتــو کولــو څخــه پــاتZ راتلــو. ســپارتاکوس د  ل
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تر څو د هغـه ښـارونه لـه  ،سهېل(جنوب) په لور الړو
ګټـه  ،چـZ پروسـږکال یـې فـتÈ کـړي وو ،خوړو څخه

پورتــه کــړي. دا خبــر روم تــه ورســېدو او ټــول پــه 
چــZ د  ،خوځېــدو راغلــل او بیــا یــې لښــر ولېږلــو

خــو  ،ســپارتاکوس د شــاته کېــدو مخنیــوی وکــړي
 ،سپارتاکوس په هـېڅ ډول زیـانمن نشـو او ځـان یـې

  .ورساوه ،هغه ځای ته چZ غوښتل یې
ــې        ــZ ب ــه روم ک ــاؤو پ ــپارتاکوس بری ورو ورو د س

) ترهورتیا رامنځ تـه کـړه او پـه ځـانګړې هانده (حده
توګه د شتمنو موقعیت داسـZ د خطـر سـره مخـام� 

د ده  ،چـZ هـر څنګـه کېـږي ،چZ مصـمم شـول ،شو
ولZ وباسX. البته هـر څـوک چـZ ډېـر شـتمن ؤ او ال 

د ســپارتاکوس لــه جنســه ډېــر  ،ډېــر مریــان یــې لــرل
چZ د سپارتا  ،ډارېدو او ګټو یې ال ډېره غوښتنه کوله

غم وشېږي. لـه دې کبلـه رومیـانو د روم پـه  کوس
اوسېدونکو کZ تر ټولو نه بډایو له ډلـZ نـه یـو کـس د 

  .چZ نوم یې کراسوس ؤ ،دې دندې لپاره وموند



                                               ټولنپوهنه 

 

81

چZ د اشانیانو په زمانه کZ له ایـران  ،کراسوس      
نــــږدې  ،ســــره هــــم ځینــــZ جګــــړې کــــړې وې

دیناره (رومX پیسZ) شتمنX یې لرلـه  ۱/۸۰۰/۰۰۰
پله ډېره شتمنX یـې د داخلـX جګـړو او د روم د او خ

اوسېدونکو له وژلو څخه الس ته رواړې وې. دا کس 
  .خورا کبرجن او د هر ډول احساس څخه تش ؤ

م کــال پــه منــX کــZ یــې ۷۲تــر زېږیــزه مخــZ د       
کسه  ۶۰۰۰لژبونه (هر لژبون نږدې  ۱۰کراسوس ته 

 ،چـZ سـپارتاکوس تـه مـاتZ ورکـړي ،کېږي) ورکـړل
چــZ خپلــو ټولــو کســانو تــه خــواړه  ،و ســپارتاکوسخــ

چـZ دوی پـه دوو برخـو  ،ناچاره شـو ،رسوالی نشول
ــه یــې ځواکونــه کمــزوري  وویشــX او لــه همــدې کبل

Zر یوې ډل ۱۰،۰۰۰چZ  ،شول. د سپارتاکوس د لښ
کسان یې ووژل شـول  ۶۰۰۰ ،ماته وخوړه ،کسان وو

کســان یــې د رومیــانو پــه الس کــZ بنــدیوان  ۹۰۰او 
  .Z شول. نورې ډلZ یې هم په شا شوېپات

چZ ځان له دې مهمZ پېښZ سـره  ،سپارتاکوس      
چZ د ایټالیا په سهېل کZ  ،پرېړه یې وکړه ،م� وکتو

Xجزیــرې تــه الړ شــ Xد سیســل،  Xد سیســل Zچــ Zولــ



82                                                     احمد قاسم�

هسZ چZ هغه ځـای تـه یـې د  ،جزیرې ډېر غنم لرل
ویله او خل' یې تل له پاڅون » روم د غنمو جزیره«
  .اره چمتو وولپ

خپله پرېړه پلZ کړه او په بېړۍ کZ  پارتاکوسس      
 ،چـZ دی یـې وړلـو ،خـو د سیسـلX بېړیـو ،سپور شـو

خپل هوډ مات کـړ او د هغـه ځـای حـاکم دولـت تـه 
خوشمندو لپاره په تنګیو کZ پـه دفـاع اختـه شـو. لـه 

د ایټالیا جزیـرې څنـډو  ،دې کبله سپارتاکوس اړ شو
وس چټک لـه الرې راورسـېدو او ته پناه وېسX. کراس

  .دی یې کالبند کړ
 ،ژم� هم راورسېدو او خواړه نه مونـدونکX شـول      

هسZ چZ که سپارتاکوس له محاصـرې څخـه راوتـ� 
لـه دې کبلـه سـپارتاکوس پـه  ،له منځه تللـو ،نه وای

چZ له کراسوس سره پـه خبـرو شـX او  ،هڅه کZ شو
چZ لمـړی د ولZ  ،سوله وکړي. خو دا کار شون� نه ؤ

هر څنګه چZ  ،اربابانو د ګټو په ضد ؤ او هغو غوښتل
ســپارتاکوس او دا یــاغX مریــان لــه منځــه  ،کېــږي

ــووړي او داســZ ښــاره کــړي چــZ هــر څــوک کــه  ،ې
لـه وژل کېـدو پرتـه بلـه  ،وغواړي چZ ځان ازاد کـړي
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پایلـــه نـــه لـــري. دوهـــم کراســـوس غوښـــتل چـــZ د 
س تــه ســپارتاکوس پــه مــاتولو ســره یــو نــوی ویــاړ ال

رواړي او ځــــان ال لــــوی کــــړي. پــــه پــــای کــــZ د 
 Zپـات Zسپارتاکوس وړاندیز رد شو او په محاصـرې کـ

  .شو
خـــو ســـپارتاکوس دلتـــه یـــوه لویـــه هوښـــیاري       

یـوه شـپه چـZ واورې ورېـدلZ او هـوا توپـانX  ،وکاروله
یــوازې د خپلــو ملګــرو لــه درو څخــه یــوې برخــZ  ،وه

ه ډنـډ چـZ د هغـ ،پرته له دې چZ نور خبر شـX ،سره
په یـوه ځـای کـZ د  ،ده د لښر نه یې چاپېره کنل� ؤ

له هغه نه تېر شو او ځان  ،خاورو او بوټو سره ډک کړ
یې له محاصرې نه بهر ووېسته. کراسوس ناچاره شو 
کالبندي خوشـZ کـړي او د سـپارتاکوس پـه تعقیـب 
بوخت شX. په دې چل سره هم سپارتاکوس خالص 

  .شو او هم نور ملګري یې
کراسوس هلو ځلو کZ شو او اړ شو لـه روم څخـه       

ــر د ده  ــوی مش ــه ل ــم پمپ ــو ه ــواړي. هغ ــته وغ مرس
مرستZ ته ورولېږه. بیا هم څو ځلZ د سپارتاکوس او 
کراسوس ډلو تر منځ اخ او ډپ پېښ شـو او پـه هغـه 
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Zپـېښ شـو ،جګرې ک Zد بروتیـوم پـه غرونـو کـ Zچ، 
نګـه ال خـو لـه ج ،لمړی د کراسوس پوځ ماتZ وخوړه

چZ سپارتاکوس له ورانه نه زخم  ،څه نه وو تېر شوي
 Xوخوړو. سپارتاکوس په زنګانو ولوېـده او تـر وروسـت

هســZ چــZ ونــه  ،دمــه پــه زنګــانو روان ؤ او جنګېــدلو
چZ یـو د بـل  ،توانېدل د ده مړی د نور مړو له منځه

  .ومومX ،په سر پراته وو
لـوړ « یـانZ د ،په دې جګړه کZ زر کسـه رومیـان      
 ،زر کسه د مریانو په توره په خاورو کـZ پرېوتـل» نژاد

خو په پای کZ جنګ د مریانو لـه مـاتZ سـره پـای تـه 
ورسېدو او کراسـوس پرتـه لـه کـوم رحمـه هغـه ټـول 

چــZ شــمېر یــې تــر  ،ووژل او د بنــدیانو پــه هلــه یــې
چـZ د کـاپو لـه ښـاره تـر رومـه  ،امر وکړ ،ډېر ؤ ۶۰۰۰

په صلیبونو باندې مصـلوب  پورې د ده د الرې په سر
  کړي!
      Zله  ،د سپارتاکوس یوې ډل Zکسانو نه  ۵۰۰۰چ

چـZ ځـان شـمال لـور تـه  ،هڅه وکړه ،جوړه شوې وه
Xخـو پمپـه د روم  ،ورسوي او د روم له سرحده ووځـ
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مشر له شماله راورسېدو او دوی ته یـې مـاتZ ورکـړه 
او تر وروستX کسه پورې یې عام وژنه وکړه او په دې 
  توګه هغه هم د دې وژلو له الرې یو ویاړ تر السه کړ!

 ،سپارتاکوس او یاران یې په پای کZ ووژل شـول      
چZ مریان  ،خو په دې خوځښت سره یې ښاره کړل

له هوښیارۍ او نبوغ څخه بې برخZ نه دي او کـه پـه 
وړوونک� ځواک  ،خپلو کZ د یووالX الس سره ورکړي

  به ولري.
س د خوځښــت اهمیــت پــه دې کــZ د ســپارتاکو      

چZ د ده د ماتولو لپاره هومره رومX لښر ته  ،لنډوو
چZ سزار د روم امپراطور په اتو کلو کZ  ،اړه پیدا شوه

د اوســنۍ فرانســZ د فتحــZ لپــاره کــارول� ؤ! او حــال 
داچZ د سپارتاکوس خوځښت له دوو کلو نه ډېر و نه 

 Zــنځ م کــال کـZ لــه مــ۷۱غزېـدو او د زېږیــز نـه مخ
  .الړو
لــه دې نــه وروســته د روم دولــت مریــانو بانــدې       

چZ نور وسله ولری او پـه دې موضـوع  ،بندیز ولګاوه
یـوه ورځ  ،چـZ وایـي ،کZ یې هومره کل' نېونه وکړه
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چـZ یــو خنځیـر یـې پــه  ،یـو شـپون یـې پــه دې ګنـاه
  وواژه! ،سانګZ وژل� ؤ

  له دې تاریخه څه پایله اخلو؟      
کـه پـه  ،چـZ ډېرکـX دي ،نZ بـې برخـXد ټول– ۱      

خپلو کـZ د یـووالX الس ورکـړي او ځـان ښـندنZ تـه 
Xچمتو واوس، Xځواک جـوړوی شـ Zد زور  ،داس Zچـ

دستګاه ونـړوي. د سـپارتاکوس جګـړه لـه دې کبلـه 
چـZ دغـه جنـګ یـې  ،چZ هغو بېوزلو ،وحشتناکه وه
ــړی ؤ ــل ک ــاره  ،پی ــړې لپ ــومX د دې جګ ــه ک د زړه ل

 ،ه هغه ځایه چZ څه ش� یې نلرلچمتو شوي وو او ل
بـې پـروا  ،چZ په دې جګړې کZ یې له السه ورکـړي

  له غلیم سره یې جګړه کوله.
هرکله چZ د ټولنZ بې برخـX د زور دسـتګاه  – ۲      

Xش Zیـوه نقشـه ،د ماتولو په هڅه ک Zـ ،باید له مخ
ګونــدې خپــل  ،زده کــړې او ټــاکل� تشــیالت ولــري

سپارتاکوس پـاڅون هـم  بری پای ته نشX رسول�. د
چـZ د  ،له همدې کبله پرېړنده پایلZ تـه ونـه رسـېد

ټولنZ یو شمېر بـې برخـX د فشـار پـر ضـد د طبیعـ� 
عکس العمل له امله پرته له مخېنZ نقشZ څخه پـه 
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خپلو کZ سره ټول شوي وو او که څـه هـم سرښـندنه 
خو د پرېړنده پایلZ الس ته راوړلـو لـه دود  ،یې لرله

  .ه ووسره بلد ن
      ۳ – Xزورویوونک Zد ټولن،  Zڅومره ځواک هم چ

د ټولنZ بې برخو د ټکولو لپاره یـې کـاروی او  ،ولري
ټګـۍ او نـاځوانۍ څخـه پـروا نـه لـري او  ،له هېڅ چـل

د دې ازادۍ  ،وروســته لــه هغــه چــZ بریــالX شــول
غوښتونکو خلو سره په بشـپړه ځناورتیـا او قسـاوت 

  .چلند کوي
       Zد زور پـه وړانـدې هرکله چ Xبـې برخـ Zد ټـولن

باید په بشپړه توګه دې  ،الس په مقاومت پورې کوي
پرتــه لــه بشــپړه  ،چــZ کــه مــاتZ وخــوري ،تــه پــام وي

بېوزلۍ او یا مرګ څخه بله الر ورله نه پـاتZ کېـږي او 
له دې کبله نو په خپله پرېړه کZ باید تم نشX او لـه 

  .هېڅ راز سرښندنZ څخه ډډه ونکړي
       Zخپــل یــوه دوســت تــه همــدا ټکــ Zیــوه ورځ مــ

چZ د نـړۍ زورویـوونکX د دې لپـاره چـZ  ،څرګندولو
له هېڅ ناځوانۍ څخه ډکZ  ،خپله موخه پر مخه کړي

 Zاو تزویز نـه بـاک نلـري. دی مخـالف ؤ. ومـ Zوسیل
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ویل خورا رڼه بېلګـه تـا تـه راوړم. آیـا منـZ چـZ لـوی 
ېـونک� کوروش د نړۍ تر ټولو څخه ځوانمرده نـړۍ ن

ؤ. دې کس یوه ورځ د ځوان� په ورځـو کـZ لـه پـالره 
د دې لپــاره چــZ څــوک پــه غلــیم  ،پــالره«وپوښــتل: 
Xڅـه شـیان الزم دي؟ ،بریال� شـ ...» « Zدې مـوخ

 ،ته رسېدو لپاره باید سړی موکZ تـه سـترګZ وغـړوي
 ،غولونـه وکـړي ،دروغجن وي ،خپل ځواک پټ کړي

ه غلـیم لـوټ وکـړي او پـه هـر څـه کـZ پـ ،غال وکـړي
Xباندې بر ش«.  

د ټولنZ د بې برخو ډېـر خوځښـتونه لـه همـدې       
چـZ دوی خپـل غلیمـان نـه پېژنـدل او د هغـو  ،کبله

لـه  ،دغه فورمول یې هېرولو او په هغو یې بـاور کولـو
منځــه والړل. خــو د ټــولنZ بــې برخــX دا فورمولونــه 

  نباید هېر کړي.
  ٭٭٭٭٭
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۱۰  

  د مریه بدلون په سرف باندې
 

مریانو د خوځښتون له امله وروسته له هرې څه       
ــه راوړې او  ــدېوالتیاوې الس ت مــودې څخــه نــوې بان

چZ  ،خو څو نوره شیان هم وو ،ازدۍ ته نږدې کېدل
  د دوی په ازادۍ کZ یې عمده اغېزه لرله:

د روم دولت ډېر هېوادونه تر خپلZ ولZ النـدې       
ــې ــو شــتمنZ ی ــو ټول د روم ښــار  راوســتX وو او د هغ

 Zــ ــZ هس ــت ک ــه حقیق ــت پ ــZ. د روم دول ــه وړل خوات
د  ،چZ په زرګونو کسانو یې فشـار راوړلـو ،دستګاه وه

هغو زوښا (شیره) یـې اېسـتله او رومیـانو تـه بـه یـې 
ورکولــه. د کــار عمــده ځــواک پــه روم کــZ مریــانو 

چZ د مغلوبو هېوادونو وګړي وو. پـه لمـړي  ،جوړولو
يـا وموندلـه او دا ټـول سر کZ چZ د روم دولـت پراخت

د هغـه کـار پـه  ،مریان یې په خپلZ ولZ کZ راوستل
Zپه مریانو یې سرته رساوه ،پایله ک Zد رومیانو په  ،چ

شتمنۍ کZ خارق العاده زیات� رامنځ ته شو. خو دغه 
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ولZ چZ مریـانو لـه  ،پرمختګ تل پایښت کوالی نشو
چـZ  ،دغZ شتمنۍ نه هېڅ برخه نـه لرلـه او پوهېـدل

د هغو برخـه بـه  ،د کار بور یې څومره هم ډېر شXکه 
له خوړلو او نه مرلو څخه ډېره نه وي او له دې کبلـه 

چZ د کار افزار بشپړ کړي او د کار ابـره  ،یې ګټه نلرله
پورته یوسX. اصولن دا موضوع په ازموینه کـZ زبـات 

چZ هرکلـه چـZ ځینـX د متروکـZ پـه  ،ته رسېدلZ ده
کار ابرې یې لـه هغـو کسـانو د  ،زور په کار بوخت وي

په څو ځلو لـږه  ،څخه چZ له شوقه په کار بوخت دي
  وي.
دوی هېڅلـــه د کـــار د افـــزارو د بشـــپړولو او د       

ابرې د پورته وړلو په فکر کZ نه دي او دقیـق افـزار د 
 Zخرابـوي. در روم پـه هېـواد کـ Zپه پایله ک Zبې پام

ول چلنـد چZ له مریانو سـره یـې دا ډ ،برسېره پر دې
اصولن السX کار یې خوار ګڼلو او دې موضـوع  ،کاوه

  .هم د روم اقتصاد ته لوی زیان رسولو
د روم دولت د دې لپـاره چـZ دا زیانونـه جبـران       
اړ ؤ نوي هېوادونه ونیسX او نوي مریـان الس  ،کړي

تر څو په دې توګـه د  دوی د شـتمنۍ تلـه  ،ته راوړي



                                               ټولنپوهنه 

 

91

لو هم پایېنه مونـدلZ ال درنده شX. خو دې هېوادنېو
 ،نشوه. د روم دولت په پای کZ د ایران له دولت سره

مـ� شـو او  ،چZ هغه هم ځواکمن او نړې نیـوونک� ؤ
  .نور یې پرمختګ ونکوالی شو

په دې توګه د روم دولت اقتصاد په یوه پای تړي       
چـZ یـو ټـولنیز بـدلون  ،کZ بنـد شـوې ؤ او الزمـه وه

  .ی تړي څخه راوباسXرامنځ ته شX او دی له پا
چZ د  ،پرته له مریانو –د روم په هېواد کZ بزګرو       

چـZ  ،هغه کسان وو –زیاراستونکو ډېرک� یې جوړاوه 
د خپل کسـب او ان د خپلـو اوسـېدو ځـای د بـدلولو 
 Zـــواک یـــې نـــه الره او د هغـــو نـــژاد اصـــولن د زم
څېښتن پـورې تړلـ� ؤ. دې ازادو بزګـرو د مریـانو پـه 

ــه څــ ــودلZپرتل ــانو  ،ه ښــېګڼې درل خــو ورو ورو د مری
 Zوضعیت د دې بزګرانو وضـعیت تـه نـږدې شـو. یـان

 ،چZ مریان له هغه زمZ څخه پرته ،ورو ورو دود شو
تر څـو  ،بل چېرې خرڅ نکړي ،چZ کرهڼه پرې کوي

زمه بې بزګره پاتZ نه شـX او لـه څـو پېړیـو وروسـته 
ان دې تګــالرې وده ومونــده او د دې لپــاره چــZ مریــ

خپــل کارتــه مینــه وال واوســX او زیاتــه ابــره تولیــده 
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دوی یې د مریه توب له بنده راواېستل او ویې  ،کړي
چZ له دوی څخه هـر یـو د یـوې څیـرې زمـZ  ،ویل

خو د دې زمـZ  ،څخه د ابرې پورته کولو حق ولري
د خپلـZ ابـرې یـوه  ،په بدل چZ ده ته ورکول کېـږي

 ،لپاره بیګار وکـړي برخه باید ارباب ته ورکړي او هغه
 ،خو د دې ابرې کچه او د دې بیګار موده هـومره وه

چZ نږدې د کار ټول بور یې د بزګر له السـه اېسـتلو. 
ازاد شــوی بزګــر نــور د پخــوا پــه شــان د خپــل کــار د 

ولـZ  ،ابرې د کچZ په هله بې توپیره نـه پـاتZ کېـده
چZ یاد شوې ابره اصولن پـه ده پـورې اړه لرلـه او ده 

  .چZ له هغه نه برخه من شX ،لرله هیله
د مریه توب پـه دور کـZ هـر څـه چـZ د مریـه لـه       

خـو پـه  ،اصولن د ارباب برخه وه ،کاره الس ته راتلل
د کار بور اصولن پـه » ازاد شوي بزګر«دې دور کZ د 

د هغـه  ،خو د هغه عمده برخه یـې ،ده پورې اړه لرله
 ،شـوي ووهوډونو پر بنسټ چZ پر ده باندې تحمیل 

ارباب ته پرېښودل. دې ازاد شویو بزګرو تـه سـرف او 
چZ هماغـه فیـوډالX دور  ،د دوی دور ته سرواژ وایي
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دی. سـرفان پـه زمــه پـورې تړلــX وو او د زمـZ پــه 
  .خرڅال سره له یوه ارباب نه بل ته منتقلېدل

چZ مریه توب نه یوازې د مریانو په ګټه  ،نو ګورو      
انو په ګټه هم نه وه او د هغو زمـZ چZ د ارباب ،نه وه

په سرواژ باندې بدلZ شـوې او هغـه څـه چـZ لـه دې 
د جرمنــانو یرغـل پــه روم  ،بـدلون سـره مرســته وکـړه

چZ د روم دولت سازمان ته یې ماتZ ورکړه  ،باندې ؤ
 ،او د نویو اړتیاوو پلX کېدل یې اسان کړل. دا یرغـل

ار ګڼـل چZ د مریه توب په دور بانـدې پرېړنـده ګـوز
لـه زېږیـز نـه وروسـته پـه څلـورمZ پېـړۍ کـZ  ،کېږي

پېښ شو او د سرواژ دور څه نا څه تر اتلسـمZ پېـړۍ 
پورې یانZ نږدې څوارلسو پېړیو په موده پـه اروپـایي 

  . هېوادونو کZ پاته شو
  ٭٭٭٭٭
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۱۱  

  د کوچنیو او منځنیو مالی
تونو له منځ تلل
 

کZ د دې لپـاره  د روم په دولت (مریه توب دور)      
بې شمېره مالیې یـې  ،چZ د ملت شتمنX ټوله کړي

تر څـو  ،چZ هم په زمZ او هم په سر وې ،ټاکلZ وې
هم له بزګره څخه واخیسـتلZ شـX او هـم لـه کسـبي 
څخه او برسېره پردې مالیو نوره قانونX تحمیلZ یـې 

د بېلګZ په توګـه خانـانو کـوالی  ،هم وضعه کړې وې
ــوال ،شــول ــومره چــZ ک ــه څ ــار ت ــران بیګ ــX بزګ ی ش

Xاړباس،  Zپه هغو باندې وړیا کـار وکـړي او داسـ Zیان
  نور.
چــZ ورو ورو  ،دغــه ټــول تحمیلونــه المــل شــول      

وړوک� او منځن� مالیت له منځه الړ شX. یـو د بـې 
شمېره مالیو له امله او بل پـه دې دلیـل چـZ واړه او 
منځنX خانان د لویـو خانـانو لـه تیـري څخـه بـچ نـه 

چــZ بېــوزلX  ،پـاتZ کېــدل. مــالیې هــومره ډېــرې وې
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مال' به د خپلZ زمZ د انګـورو او د مېـوې ونـZ بـه 
Zپـه ده  ،یې پرې کول Zتر څو له هغو مالیو څخـه چـ

پــورې یــې اړه لرلــه خــالص شــX. لــه بلــه پلــوه لویــو 
چZ خپلZ سیمZ  ،ځواکمنو ملانو هڅه کوله ،خانانو

خانـانو بانـدې پراخZ کړي او له دې کبله یې پـه وړو 
چـZ  ،ناتار کولو. د بېلګZ په توګه هغـوی یـې اړباسـل

خپلZ زمZ تر تحمیلX شرطونو سره خرڅZ کـړي او 
یـوازېنۍ هوبلـه یـې دا  ،دا بېوزلX به چZ بربنـډ شـول

چZ ال لوی خـان تـه نـږدې د یـوه اجـاره لرونکـX  ،وه
Xبزګر په توګه په کرهڼه بوخت ش.  

      چـZ د  ،Z له دې نـهله دې کبله ځینX بزګر مخ
پــه دې کــZ ســال  ،بېــوزلۍ دغــZ درجــZ تــه راپرېــوزي

چـZ پـه هغـه دور کـZ یـې  ،چZ د یوه لوی خان ،کتله
مالتړ ترالسه کړي. د دې مالتړ شـرط  ،پتانس یاداوه

تـر  ،چZ خپل ملیت بشپړ پتـانس تـه وسـپاري ،دا ؤ
څو هغه هم د زمZ نه د برخZ اخیستلو حق د مرګ 

وبخښX. پـه دې توګـه یـو نسـل  تر ورځZ پورې ده ته
پتانس به یو شـمېر بـې ملیتـه بزګـر  ،به چZ تېر شو
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مخــZ تــه لــرل او هــر څــومره بــه چــZ د دغــو شــمېر 
د پتانس ځواک هـم ډېرېـدو او پـه دې توګـه  ،زیاتېدو

یې کوالی شول ال نور بزګر له خپلو ملونـو نـه جـال 
  .کړي
Z له چZ د روم دولت په وروستیو کZ یان ،نو ګورو      

څلورمZ پېړۍ نه مخZ واړه او منځنX مالیتونه پـه 
 Xتدریج سره له منځه الړ وو او یو شمېر شتمن بریـال

چZ واړه خانان دړې وړې کړي او د زمـZ  ،شوي وو
ــه  ــه برخ ــZ ن ــوازې د زم ــX او ی ــدان ش ــق خاون مطل

 ،اخیستلو حق د ځینو شـرطونه پـه اړونـد هغـه چاتـه
  .ورکړي ،چZ پخوا خانان وو

کله چZ جرمنانو پـه څلـورمZ پېـړۍ کـZ پـه روم       
یرغل وکړ او د روم دولت مرکزیـت تـه یـې زیـان ورپـه 

ــړ ــه ک ــول ،برخ ــوالی ش ــانو وک ــو خان ــو  ،دې لوی خپل
ــز  ــیمه ای ــړي او س ــا ورک ــه پراختی ــه ال ښ ــو ت ملیتون

چZ وروسته فیـوډاالن  ،ځواک ومومX او هم دوی وو
  .ونومول شول

  ه:پایل      
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چــZ،  Z غــواړې داســZ ښــاره کــړيځینــ – ۱      
فیوډالX (سـرواژ) دور یـوازې د جرمنـانو د یرغـل لـه 

چـZ  ،امله رامنځ ته شو. د هغو د یرغل په پایله کZ ؤ
مریه توب لـه منځـه والړ او د سـرواژ رژیـم رامـنځ تـه  

  .شو او لوی خانان (فیوډاالن) پیدا شول
چـZ د روم دولـت  ،خو د تاریخ تجربه څرګنـدوي      
مان د بدلون دور ته رسېدل� ؤ او ټولنیزو اړتیاوو ساز

چZ دا بدلونونه الس ته راشX او کـه د  ،غوښتنه کوله
دا بدلونونـه  ،جرمنانو یرغل پېښ شـوی هـم نـه وای

خو د جرمن یرغل دا بدلونونـه اسـان  ،سر ته رسېدل
  کړل.
ـــانو د  – ۲       ـــل د مری ـــنځ تل ـــه م ـــوب ل ـــه ت د مری

بله دا موضوع  ،یله نه وهڅېښتنانو د زړه سواندۍ پا
د مریانو د خوځښتونو او د ټولنیزو ضروریاتو په پایله 

  .کZ پېښ شول
د سرواژ دور د مریه توب د دور پـه پرتلـه پـه  – ۳      

ځانګړې توګه له حقوق� نظـره د ولـس ډېرکیـو لپـاره 
  .یوه پرم� تلل� او ال ښه دور شمېرل کېږي
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ه څېړلو او تحلیـل اوس د سرواژ (فیوډالX) دور پ      
  :پیل کوو

  ٭٭٭٭٭
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۱۲  

  ان او نور بزګرسرف
 

چـZ د مریـه  ،په تېر څپرکـX کـZ مـو ښـاره کـړه      
بلـه دا  ،توب رژیم ناڅاپه پـه سـرواژ رژیـم بـدل نشـو

بدلون د ټولنیزې اوضاع د ودې پـه پایلـه کـZ رامـنځ 
د بېلګZ په توګه له هغه ځایه چZ مریان یې د  ،ته شو

د دې  ،ستلو په موکه د زمZ برخه ګڼلمالیې د اخی
چــZ  ،موضــوع او نــورو مهمــو موضــوع ګــانو لــه کبلــه

مZ زېږیـزې پېـړۍ د دې ۳له هماغه  ،څرګند مو کړل
ــو ــودل ش ــټ کېښ ــZ  ،دود بنس ــان دې زم ــZ مری چ

تــر څــو کرهڼیــزې چــارې ډېــره وده  ،پــورې تړلــX وي
ومـومX او خانـان ال ډېـره ابـره پورتـه کـړي او مـالیې 

Z کــړي. دغــه دود پــه څلــورمZ پېــړۍ کــZ اســانه ټــول
چـZ مریـه دې د  ،ځواکمن شو او پـه دې بانـدې یـې

Xنه سوا خرڅ ش Zبندیز ولګاوه او مریه بایـد پـه  ،زم
زمه پورې تړل� وي. دا قانون که څـه هـم د خانـانو 
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خو پـه همـدې توګـه یـې د  ،او مامورینو په ګټه هم ؤ
او  خـان اختیـار د مریـانو پــه خـرڅال کـZ محـدود کــړ

 مریانو ته یې کوچنۍ ازادي ورکوله.
تر هغو چZ  ،همدې قانون ورو ورو ځواک وموند      

مریه د مریه توب له وضعیت څخـه ووتلـو او د سـرف 
  .بڼه یې ونېوله

 ،په ګـرده توګـه د سـرف تـوپیر د مریـه سـره دا ؤ      
 ،کورنۍ یـې درلـوده ،چZ سرف په زمZ پورې تړل� ؤ

ارباب یـې کـوالی نشـول دی  ،هکور او کرونده یې لرل
ښځه او بچX یې له ده نه  ،لېرې ځای کZ خرڅ کړي

چـZ  ،اخیستالی نشول او دا یـې هـم کـوالی نشـول
چـZ لـه نېونـو څخـه ده تـه رسـېدلZ  ،کور او کرونده

  .ترېنه واخلX ،وه
       :Zپه دوو برخو ویشل کېـدل Zد لویو اربابانو زم

و لپـاره ورکـول چـZ بزګـرو تـه د کرلـ ،یوه عمده برخه
چـZ د اربـاب پـه کـور پـورې  ،کېده او بله هغـه برخـه

خو هغه  ،نښتZ وه او د ارباب په الس کZ پاتZ کېدله
تخم وشېندي او  ،هم باید بزګر د ارباب په ګټه وکري
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لـو وکـړي. پـه ننـه نـZ نـړۍ کـZ بزګـران هغـه چـZ د 
دوه ډولــه دي: یــا مــزدوران  ،زمــZ خاونــدان نــه وي

خـو پـه منځنیـو پېړیـو  –اخیسـتونکX دي او یا اجاره 
 Zـو کـکZ بزګران په عین وخـت کـZ د اربـاب پـه زم
مزدوران وو او له پالر نه زوی ته په همـدې وضـعیت 
ــاره  ــا اج ــZ بی ــو ک ــو زم ــه خپل ــدل او پ ــاتZ کې ــZ پ ک

هغـه  ،اخیستونکX ګڼل کېـدل. خـان کـوالی نشـول
زمه چZ دوی په الس کZ لرله (یـانZ خاونـدان یـې 

لـه دوی څخـه  ،لـه هغـه نـه برخـه اخلـX)خو  ،نه دي
چــZ زمــه د هغــو  ،واخلــX او لــه دې پلــوه داســZ وه

ــه  ،خپــل مــال وي ــانو پ ــه بــدل کــZ یــې د خان خــو پ
  وړاندې هوډونه لرل:

 ،خان ته د اجارې حق یـې بایـد ورکـړې وای – ۱      
د چرګـو  ،وربشو ،له غنمو ،مالیات یې پرې کړي وای

  برخه ورکړي. هګیو او له چرګو څخه ارباب ته
باید د ارباب د زمZ پر سر د کرنZ لپاره الړ  – ۲      
Xګـدام او وچ کـړي او دا وړیـا کارونـه  ،ابره یې لو ،ش

  .یې بیګار بلل
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خپــل غــنم بایــد د وړه کولــو لپــاره د اربــاب  – ۳      
Xژرندې تـه وېسـ،  Zخپلـه ډوډۍ د هغـه پـه تنـاره کـ

ښX کـZ خپل انګور د هغه په مخصوص لو ،پخه کړي
وزبېښX د دې ټولو په بدل کZ مزد پـرې کـړي او پـه 

په بـازار  ،همدې توګه کچZ او وزنونه چZ ارباب ټاکل
Xومن Zک.  

د ارباب قضاوت ته باید سر کېدي او لـه دې  – ۴      
اربـاب لـه دوی  ،کبله هر کلـه بـه یـې چـZ ګنـاه وکـړه

څخه د ځان په ګټه جریمه اخیستله او که لویـه ګنـاه 
هغــوی یــې وژل. اربــاب د دې لپــاره  ،واییــې کــړې 

چـZ د بزګرانـو پـه اړونـد د  ،چZ ښاره کـړي یـې وي
په خپله زمه کZ یـې دار جوړولـو  ،قضاوت حق لري

  .او غله یې له هغه نه ځړول
چZ سرفان د مریانو په پرتله د  ،په دې توګه وینو      

خو په هم هغه توګـه  ،ځینو باندېوالتیاوو خاوندان وو
 Zله یې نباید هېر کـړو  –وړاندې وویل مو چاو هېڅ

– Zه ورو  ،دا باندېوالتیاوې په یوځل الس ته رانغلبل
 .Zد ضرورتونه پر بنسټ منځ تـه راغلـ Zورو او د ټولن

یـانZ پـه  ،د دې لپاره چZ په دې موضوع سم پوه شو
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چZ سرفان په تدریج سـره  ،بشپړه توګه یې درک کړو
ه مریــه تــوب نــه جــال او د ټــولنیزې ودې لــه املــه لــ

  د دوی وضعیت په بېالبېلو پېړیو کZ څېړو: ،شول
ــه        ــه خــاوره کــZ پ ــه توګــه د فرانســZ پ د بېلګــZ پ
چZ وضـعیت یـې د  ،مZ پېړۍ کZ هسZ کسان وو۱۳

خـو  ،پخوانیو مریانو له وضعیت سره توپير نه درلـوده
ورو ورو د سـرفانو وضــعیت وټاکــل شــو او پــه هماغــه 

ډولــه ســرفانو شــتون الره: یــو  مــZ پېــړۍ کــZ دوه۱۳
هغوی  چZ د خپل ځان او د خپلـو مـالونو پـه اړونـد 

تر دې هانده  ،په بشپړه توګه د ارباب د ځواک اېل وو
چZ ارباب کـوالی شـول لـه دوی او د دوی د مـالونو 
څخه د خپلZ خوښـZ او ارادې پـر بنسـټ ګټـه پورتـه 
کړي. بل هغه چZ یوازې له مرګـه وروسـته یـې ټـول 

ه ارباب ته رسېدل او ان اوالدونـو پـورې یـې اړه مالون
  نه موندله.

ارباب هرکله چZ غوښـتل پـر هغـو یـې مـالیې او       
 ،بیګار تحمیلولـو او هرکلـه بـه چـZ پیسـو تـه اړ کېـده

کوالی یې شول له هغو څخه مالیې واخلX. برسـېره 
پردې بزګرو باید بیګار کړې وای او نور خدمتونـه یـې 
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و ګڼ شمېر غیر مستقیمZ مـالیې سرته رسولX وای ا
یې پـرې کـړي وای او غـالبن یـې هـومره غرامـت پـر 

چــZ د دوی د راتــګ عمــده  ،دوی بانــدې تحمیلولــو
Zلګېدل Zپه دې الر ک Zبرخ.  

مZ پېړۍ کZ د سرفانو وضعیت تر یـوه ۱۵خو په       
 ،هانده ښه شو. سـرفان لـه هـرې بڼـې څخـه چـZ وو

ــو اوال ــه کــوالی یــې شــول خپــل میــراث خپل ــو ت دون
ورکــړي. اربــاب کــوالی نشــول لــه هغــو څخــه د یــوه 

خو په همدې  ،ځواک ورستوونکX کار غوښتنه وکړي
پېړۍ کZ سرف کوالی نشول د ارباب له خوښZ پرته 
له یوه ازاد وګـړي سـره واده وکـړي او ان هغـه ښـځه 

کوالی نشـول د  ،یې چZ د بل ارباب په سیمه کZ وه
  . توب ومنXارباب د خوښZ نه پرته په میرمن

مZ پېړۍ کZ بیـا د سـرفانو پـه وضـعیت کـZ ۶په       
توپېر پیدا شو. په دې پېړۍ کZ سرفان په درې ډوله 
وو: یو هغه چZ د سرواژ له وضعیت نه وتالی نشـول 
او مالیې یې باید پـرې کـړې وای او بیګـار یـې کـړې 

Xکوالی یې شـول ازاد شـ Zخـو پـه  ،وای. بل هغه چ
منقوله شتمنX یې د اربـاب  دې شرط چZ خپله ټوله

په زمه کZ پرېښودلZ وای. یوه بله ډلـه هغـه چـZ د 
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ازادېدو شرایط یې ال هم اسانه وو او د دې کار لپـاره 
چــZ پـه اختیــار کــZ یــې  ،یـې بایــد یــوازې هغـه زمــه

ارباب ته خوشZ کړي. په دې پېړۍ کZ کـه  ،درلودله
چېرې یـوه سـرف لـه یـوې ازادې وګـړې او یـا د هغـه 

Zوه ،سره سرف Zد بـل اربـاب پـه سـیمه کـ Zواده  ،چ
.که سـرفZ ،باید غرامت یې پرې کړې وای ،کړی وای

ازاده  ،ښځZ چېرې له ازاد سړي سره واده کـړې وای
نه شمېرل کېدلـه او پـه وضـعیت کـZ یـې بـدلون نـه 

مګر دا چZ هغه سـړی یـې اربـاب وای. سـرف  ،راتللو
Xخاونـدتوب ومنـ Zـ ولـZ ،کوالی نشول د کومـه زم

چــZ دا عمــل پــه غیــر مســتقیمه توګــه د ده د ازادې 
خو د خپـل اربـاب د رضـایت نـه پرتـه  ،المل ګرځېده

یې کوالی شول د زمZ څخه د برخZ اخیستلو حق 
Xومن.  
چZ د سرواژ نطفـه د روم د امپراطـورۍ  ،نو وینو      

 Zپیدا شوه او د فیوډاليزم په لمـړي دور کـ Zپه دور ک
هسـZ چـZ  ،بـدلون ومونـدیې وده وکړه او شل یـې 
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ســرفان ازادۍ تــه ډېــر نــږدې  ،څــومره وړانــدې راځــو
  .کېږي

چـZ سـرفانو  ،اوس که د ځانګړو وضعیتونو څخه      
سـترګZ پټـې  ،د فیوډالX دور په هـره پېـړۍ کـZ لـرل

مـZ پېـړۍ ۴چZ لـه  ،کړو او یو بشپړه نظر دې دور ته
د  ،واچـوو ،مZ پېړۍ پورې پایښت وموند۱۸نه یې تر 

  و حالت څنګه وینو؟سرفان
چـZ د دوی وضـعیت د مریـه تـوب دور پـه  ،وینو      

خـو د مریـه تـوب اصـول یـې ال هـم  ،پرتله ښه شـوی
 Zړو کلمنه نه پرېږدي او د بېوزلۍ او اسېرنZ په چ

Xدا موضوع څرګنده شـ Zدي. د دې لپاره چ Xننوت، 
  چZ د رعیتو سره د اربابانو چلند ښاره کړو. ،ښه ده

اب ال د بزګــر پــه اړه بشــپړ اختیــار درلــوده او اربــ      
چــZ ســرف  ،چــZ هغــه زمــZ ،ورلــه داســZ ښــارېده

پرته له دې چـZ د  ،کرلX د ده د ښار خنډ جوړېږي
Xش Zهغه به یې ورلـه پـه  ،هغه د بدمرغۍ په سوچ ک

Zبل م� واړول.  
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چZ هرکله به لـه  ،د ارباب له حقونو څخه یو دا ؤ      
تو باید ځای ورکړې وای او دا رعی ،کلیو څخه تېرېده

د بېلګZ  ،موضوع د رعیتو د خورا زیار المل ګرځېدله
Xنه تېر شـ Xیې وغوښتل له یوه کل Zپه توګه کله چ، 
 ،چوپړو یې د دې لپاره چـZ د ده خېټـه څاربـه کـړي

لـه ځانـه سـره یـې یـوړول.  ،هر څه یې چـZ ومونـدل
 ،چZ که هغه څه چـZ لـري ،بزګرانو ته یې ګواښ وکړ

متروکZ به وخوري. په پای کZ یې د خپل  ،کړي پټ
 Zغونـډ کـړ او پـه دې حـال کـ Zلوټ مال په کلیسا ک

ـــه دوی د عــیش ټغــر  ،چــZ بېوزلــو رعیتــو لــوږه ګالل
  وغوړولو!

      XلــچــZ لــه همــدې اربابــانو  ،تــاریخ لیونکــو لی
چZ تخم پـZ شـېندل  ،څخه یو له هغو کروندو څخه

چـZ ابـره یـې پـه ده  تېرېدو او له هغـه ځایـه ،شوی ؤ
  هغه یې په بل م� واړوله. ،پورې اړه نه موندله

چZ بزګرانو په بېـوزلۍ  ،د دې زور ویلو له امله وو      
 Zژوند کاوه. بزګر به خواره خټـین چتـ Zاو بدمرغۍ ک

لوښX یـې ډېـر لـږ  ،کوډله د غوجل او اخور سره لرله
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چـZ  ،خواړه او کالX یې هغـو ابـرو پـورې تړلـX وو ،وو
د ده  ،ده تــه یــې خوشــZ کــړي ،ربــاب خــوښ کېــدوا

شېدې او په نـدرت  ،سابه ،خواړه عمومن توره ډوډۍ
ســره کــب او د خنځیــر غوښــه وه. لــه همــدې کبلــه 
ځینX بزګران لـه خپلـZ کرونـدې څخـه تښـول او پـه 
غرونو او ډاګونو به یې سر شو او کله د بېلګZ په توګه 

 ،ړيد دې لپاره چـZ خپلـZ زړې مـور تـه خـواړه ورکـ
چــZ د دې  ،غـال او الروهلــو تــه اړ کېـدل. نــورو وګــړو

  .سوالګري کوله ،ځواک یې نلرلو
مــZ پېــړۍ لــه شــاعرانو څخــه یــو ۱۸د فرانســZ د       

 ،وايي: په بیابان کZ انسان ته ورته موجودات ګـوری
 ،ګـوری ،چZ زمZ ته ټیټېږي او چZ ورنږدې کېږی

 چــZ د بوټــو ولــZ د خوړلــو لپــاره راکــاږي. دغــوی د
  فرانسZ بزګران دي!

چZ د هغZ دورې د سرفانو او زموږ  ،آیا نه ګوری      
د هېواد ننه نیو بزګرانو تر منځ کوم ورته وال� شتون 

چـZ دا ورتـه  ،لري؟ دا فصل بیا ولول� او دا ومونـدی
وال� په کومو ځایونو کZ دی. موږ به هم په راتلونکـو 

  څپرکو کZ له دې ورته توبونو څخه خبرې وکړو.
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۱۳  

  و سینیوراواسال 
 

ـــودالیزمد       ـــد(دورنما) فی ـــه  :پایلی ـــه هغ ـــه ل پرت
چZ د یـوه هېـواد د وګـړو او دولـت تـر  ،اېالنیته څخه

یو بل ډول اېالنیت هم شتون لرلـو  ،منځ شتون لري
چZ بېوزلX او خـوار کسـان یـې  ،او هسZ اېالنیت دی

ــري. دا  ــدې ل ــه وړان ــانو پ ــو کس ــتمنو او ځواکمن د ش
چZ د بېلګـZ  ،ه هغه اېالنیت څخه جال دیاېالنیت ل

ولـZ  ،په توګZ د مریه او ارباب تر منځ یې شـتون الره
چZ د مریه اېالنیت له اربـاب څخـه قـانونX او جبـري 

خــو د بېــوزلX اېالنیــت لــه شــتمن څخــه هســZ  ،دی
چـZ ظـاهرن پـه هـېڅ قـانون کـZ ثبـت  ،اېالنیت دی

شـوی نـه دی او نـه د بېــوزلX سـړي پـه ارادې پــورې 
تړلــ� دی او حــال دا چــZ بېــوزل� ســړی د دې لپــاره 
چــZ د زورویوونکــو د ناتــارو او بېــوزلۍ څخــه تــر څــه 
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Xد شــتمنو او  ،اړ دی ،هانــده پــورې وســاتل شــ Zچــ
Xځواکمنو کسانو اېالن واوس.  

دا وضعیت په پخوانیو ټولنو کـZ هـم شـتون الره       
او د بېلګـــZ پـــه توګـــه د مریـــه تـــوب پـــه دور (د روم 

رۍ) کZ یې هـم شـتون لرلـو او پـه ځـانګړې امپراطو
چZ لمن یـې د زېږیـز پـه څلـورمZ پېـړۍ  ،توګه ګورو

  کZ خورا غوړېدلZ ده.
په دې توګه چZ واړه خانان ځانونه د لویو خانانو       

Xالندې راول Zتر څـو هـم د ځواکمنـو کسـانو  ،تر ننګ
 Xدولت Zاو هم له دې الرې مهم Xله ناتاره وساتل ش

Xدندې ونیس.  
ــه غوښــتنZ«دا        ــانو » ننګ ــزورو کس ــو او کم بېوزل

بلــه پــه هماغــه لمــړې  ،پــورې محــدودې نــه وې
چZ مهـم کسـان هـم  ،زېږیزې پېړۍ کZ لېدل کېږي

ځانونه د ال مهمو خلو تر ننګZ الندې راولX او البته 
چـZ  ،د هغه چا ننګه چZ تر نورو ډېر د پاملرنZ وړ وه

  .له نورو یې ال ډېر ځواک لرلو
چZ زبرالس� کس  ،عمومX شرط دا ؤ» ننګZ«د       

خپل الس الندې کس نه د هر څه پـه وړانـدې ننګـه 
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 ،وکړي او د بېلګZ پـه توګـه کـه دی وړوکـ� خـان دی
دی د مـــالیو لـــه پرېولـــو څخـــه تـــر شـــونX هانـــده 
وبخښX. الس الندې کس هم باید په بدل کـZ ځـان 

Xد اېالنیت الندې راول Xد هغه زبرالس.  
ورو ورو دې موضــــوع پراختیــــا وموندلــــه او د       

»Zلپــاره خــاص شــرایط رامــنځ تــه شــول او د » ننګــ
چZ وړوک� خان خپل  ،ننګZ له شرطونو څخه یو دا ؤ

تـر څـو هغـه  ،ملیت بشپړ لوی خان ته خوشZ کړي
هم په بدل کZ د مرګ تر مـوکZ پـورې د زمـZ نـه د 
برخZ اخیستلو حـق ده تـه وروبخښـX. پـه دې توګـه 

و نسل تېرېدو او د زمـX لمـړي خاونـدان مـړه چZ ی
لوی خان او یا د هغه ځـای ناسـتX بـه خپلـZ  ،کېدل

مخZ ته یو شمېر بې زمZ بزګر لرل او هر څومره به 
هـومره  ،چZ د دې بې مله بزګرو پـر شـمېر زیاتېـدو

به هم د لوی خان ځواک ډېرېدو او کوالی یې شـول 
څخـه بـې  نور بزګر هم په دې تدبیر سـره لـه ملیـت

  .برخZ کړي
چــZ لــه څلــورمZ پېــړۍ وړانــدې د روم  ،نــو وینــو      

 Xواړه او منځنــ Zــت کــ ــوۍ د زمــانZ پــه وخ امپراط
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مالیتونه په تدریج سره له منځه الړ وو او یـو شـمېر 
چZ واړه خانـان دړې وړې کـړي  ،شتمن توانېدلX وو

 Zــ ــوازې د زم ــX او ی ــالین ش ــق م ــZ مطل او د زم
چZ پخوا  ،و حق ځینو کسانو تهڅخه د برخZ اخیستل

د ځینــو شـرطونو پــه بـدل کــZ ورکــړي او  ،خانـان وو
چــZ د همــدې  ،دغــه لــوی خانــان هماغــه کســان وو

 ،چـZ رامـنځ تـه شـوی ؤ ،اقتصادی وضـعیت لـه املـه
سیاسX او قضایي ځواک هم ومونده او د سینیور پـه 

  .نامه یاد شول او د فیوډالیزم دوره یې منځ ته راوړه
ـــهدالفیـــو       چـــZ د اقتصـــادي  ،ه دهمســـلم :* ډل

چـZ پـه  ،ځواک یانZ د شتمنۍ د تولید د وسایلو لرل
سیاسX ځواک منځ  –هغه وخت کZ بزګر او زمه وو 

ته راوړي او بزګر چZ د خپلZ شتمنۍ څخه څه چZ د 
بــې برخــZ  ،چــZ زمــه ده ،خپــل ژونــد لــه توښــZ نــه

ناچاره دی ځان په بشپړه توګـه د لـوی خـان  ،کېږي
پـه ځـانګړې توګـه چـZ د جـرمن  ،ک ته وسـپاريځوا

ــواک  ــت او ځ ــته د روم دول ــه وروس ــر یرغل ــامونو ت ک
مرکزیت ته لـوی زیـان ورسـېدو او د دولـت او قـانون 
ننګZ کمښت ومونده او له دې کبله بزګر نه یـوازې د 
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بله له سياسX او قضایي اړخه هم د  ،اقتصاد له پلوه
  لوېدل.  لویو خانانو (سینیورانو) په الس کZ و

د زمZ خاوندانو سیالX په خپلو کـZ پـه همـدې       
توګه پایېنه لرله او له هغـه ځایـه چـZ دوی ځـواکمن 

د زمـو  ،شوي وو او مرکزي دولت کمـزوری شـوی ؤ
دې خاوندانو له د وړو دولتونو خاوندانو په توګه پـه 
خپلو کZ پـه جګـړو پیـل وکـړ او ځینـX لـه ځینـو نـور 

چــZ اړ شــول د  ،و کمــزوريځــواکمن شــول او د هغــ
 Zــو د ســاتلو لپــاره د ال لویــو خانــانو د ننګــخپلـو زم

Xونومېدل او هغه ال لویـو خانـانو  واسال ،الندې راش
  .لقب ورکړ سینیورته یې د 

د سینیورانو معامله له واسال سـره لـه یـوه پلـوه       
چـZ واسـال لـه وړو خانـانو  ،هغZ معاملZ تـه ورتـه وه

ــانZ  ،ســره کــړې وه ــه مــودې څخــهی ــه هغ چــZ د  ،ل
»Zه د واسـال او سـینیور تـر منځـه شـتون » ننګاړی

واسال خپل مالیت په بشپړه توګـه لـه السـه  ،وموند
ورکاوه او یوازې د زمZ څخه د برخZ اخیستلو حـق 
یې لرلو او د دې برخZ اخیستلو حق په بدل کZ باید 

:Xدرې دندې په غاړه واخل  
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پـه  ،سـم بایـد یـاد کـړيد مطلقZ وفـا لرلـو ق – ۱      
شـX او هـر کلـه چـZ » سړی«دې مانا چZ د سینیور 

د هغـه مرسـتZ تـه  ،سینیور دی جګړې ته وروغواړي
.Xورش  

ځان د سـینیور د نیـاوګلوۍ او قضـاوت اېـل  – ۲      
Xم سره خوښ واوس  .وکڼي او د هغه ح

      ۳ – Zدودونو او رواجونـو  ،په هغو اړوندونو ک Zچ
هغو اړوندونو کZ چـZ سـینیور پیسـو  ټاکلX وي او په
  هغه سره د پیسو مرسته وکړي. ،ته اړه پیدا کړي

چZ د فیـوډالX دور لـه ځانګړتیـاؤ څخـه  ،نو وینو      
چZ د تېرو دورونـو د اقتصـادي وضـعZ پـایلو  ،دا دی

په دې دور کZ وده وکړه او د هغو سیاسـX او قضـایي 
 واســال او ســرف مــنځ تــه ،چــZ د ســینیور –اغېــزې 

څرګندې شوې. په دې دور کZ د واسال  –راتلل دي 
 ،مګر د هغه چا اراده ،لپاره هېڅ دولت او قانون نشته

 ،چZ د اقتصاد له پلوه پر ده بانـدې پورتـه والـ� لـري
یانZ هغه څوک چZ د زمZ څېښـتن پېژنـدل شـوی 

  دی.
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چـZ نـوي  ،څومره به چZ یو سینیور له دې کبله      
 ،ځــواکمن کېــده ،کېــدل واســاالن پــه ده پــورې تــړل

 Zهـومره بـه یـې کـوالی شـول نـور واسـاالن تـر خپلـ
ننګZ الندې راولX او د ال ډېرو زمو خاونـد شـX. پـه 

یـانZ هغـZ  ،دې ډول د فیوډاالنو ډلـZ شـتون ومونـد
ډلZ چZ بشپړ سیاسـX او قضـایي ځـواک یـې د هغـه 

چZ د زمو لرلو له کبله یې په نور  ،چا په الس کZ ؤ
رالسه کړی ؤ. څومره هم چZ دا دستګاه پورته وال� ت
د پاچا ځواک لږ شو او پـه هغـه دور کـZ  ،بشپړه شوه

پاچا په حقیقت کـZ د  ،چZ فیوډالیزم وده موندلZ وه
ــو ولــZ چــZ سیاســX ځــواک  ،پاچــایې ځــواک نــه لرل

 Zــه اړ دی او پاچــا پــه دې دور کــ اقتصــادی ځــواک ت
ولـZ چـZ د شـتمنۍ تولیـد  ،اقتصادي ځواک نـه الره

نکZ طبقـــه یـــانZ بزګـــران او کـــارګران یـــوازې د کـــوو
الساالنو تر ادارې الندې وو او هر السـال هـم یـوازې 
خپل سینیور پېژانده او هـر سـینیور پـه خپلـه سـیمه 
کZ د مالیات ټولولو په اړوند واکمن ؤ. لـه دې کبلـه 

تـر دې چــZ ســینیوران  ،پاچـا ســینیورانو تـه ډېــر اړ ؤ
قیقــX ځــواک یــانZ پاچــا تــه اړ وي او لــه دې کبلــه ح
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 Zنلرلو او په پایله کـ Zاقتصادی ځواک یې په الس ک
یــې سیاســX او قضــایي ځــواک هــم نــږدې لــه الســه 

  .ورکړی ؤ
چZ د فیوډالیزم په زمانZ کZ د ټولنZ د  ،نو وینو      

بېالبېلــو ډلــو تــر مــنځ یــوازېنZ اړیــه زمــه وه او پــه 
له دې کبله چZ پخوانX اقتصـادي  ،همدې توګه وینو

پـه  ،نـوی مالیـت رامـنځ تـه شـو ،ژیم بدلون وموندر
دې مانــا چــZ د زمــZ پــه اړه ازاد او مطلــق مالیــت 
نږدې له منځ والړ او سرفانو عمومن زمـه یـوازې د 

  .برخZ اخیستلو لپاره په واک کZ لرله
  ه:پایل      
چZ سرفان او سینیوران  ،وضعه وهاقتصادی – ۱      

  .نځ ته کړېاو د دوی حقوقX دندې یې رام
د فیوډالیزم پـه دور کـZ زمـه د شـتمنۍ تـر  – ۲      

ټولــو لویــه وزلــه او د ټــولنZ د بېالبېلــو ډلــو تــر مــنځ 
  .اصلX اړیه وه

  ٭٭٭٭٭
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۱۴  

  پاڅون ،مرگ ،طeقح ،رنځورتیا

 
د ملـ'  ،د بزګرانو رنځـوونکZ وضـعه مـو ولېدلـه      

او لـه دې موضـوع څخـه  ،لرونکو ژوند مو هم وڅېړه
چZ د وضعZ خرابي او د کـارونو خرابـي  ،رې کووخب

د  ،چZ د پرله پسZ جګړو په پایله کZ رامنځ ته کېدله
چZ یو ځـل بـه یـې ګـڼ  ،لویو قحطیو المل ګرځېدله

  شمېر بزګران د مرګ ډاګ ته لېږل.
م ۱۰۴۰م زېزیز څخـه تـر ۹۷۰د بېلګZ په توګه د       

ځلـZ پـه فرانسـZ کـZ قحطـX  ۴۸زېږيزه پورې نږدې 
  .امنÈ ته شوهر

خو کلـه یـې  ،قحطیو عمومن سیمه ایزه بڼه لرله      
ــه  ــدلو. پ ــز کــال کــZ ۱۰۰۰هــم عمومیــت مون م زیږی

چـZ د روم ټولـه  ،داسZ یوه لویـه قحطـX پېښـه شـوه
چـZ د لـوږې پـه  ،نړۍ یې ونېوله او لږ داسZ څوک ؤ

مونګولو کZ پرېنوزي. خلو نه یوازې د ځناورو او تـر 
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بلـه د ښـځو او  ،غوښZ خوړلZ ټولو وحشX حیواناتو
ماشومانو غوښZ به یې هـم خـوړلZ. دې قحطـZ بلـه 

پـه دې مانـا چـZ بـد خـواړه د وبـا د  ،اغېـزه هـم لرلـه
پراختیا المل شـول او دې وبـا لـه قحطـۍ څخـه لـږه 

د بېلګZ په توګه په هماغه وختونو کZ د  ،خطره نلرله
فرانســZ پــه یــوه ایالــت کــZ یــې ســپین ګــل د وړو او 

  .ره ګډولو د ډوډې نوم یې پرې اېښودلوسبوس س
چـZ خپلـه لـوږه یـې پـه دې ډوډې  ،ډېري وګـړو      

وپړسېدل او مره شول. دې قحطـۍ  ،ورکه کړای شوه
د خلو په روغتیا باندې خـورا بـده اغېـزه لرلـه او پـه 

چـZ درې  ،پای کZ یې اروپـا تـه یـو طـاعون راوسـتلو
  .بشپړه کاله یې ټوله اروپا نېولZ وه

       Zــ ــه چ ــه کبل ــۍ ل ــاؤ او قحط ــو ناروغیت د دې ټول
پېښZ شـوې او پـه ځـانګړې توګـه د هغـه نـاروغۍ لـه 

 ،م زېږيز کـال کـZ پـه مصـر۵۴۲م او ۵۴۱امله چZ په 
ــا کــZ خــورې شــوې ،ســوریې ــران او اروپ ورو ورو  ،ای

چـZ یقیـنن کـوم سـحر او جـادو  ،خل' باوري شـول
چـZ د نـاروغۍ المـل ګرځېـدلZ. د هغـو  ،شتون لري

ــه ووفکر ــره خــالص شــوی ن ــه ال دوم چــZ د دې  ،ون
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Xناروغۍ حقیق� المل درک کـړي او پـه دې پـوه شـ، 
سـالم کـور او روغتیـا د  ،چZ دا ناروغX د سمو خواړو

نلرو له امله رامنځ ته شوې ده. له دې کبلـه ناهوبلـه 
ــو تــه اړ شــX او د بېلګــZ پــه توګــه  ،وو غیبــي ځواکون

ایه پـه ښـه کوډګر د ناروغۍ المل وګڼي. له همدې ځ
توګه کوالی شو د خرافاتو د پیدا کېدو حقیق� المـل 

  .درک کړو
ترهغـــه پـــورې چـــ  بشـــر د هغـــو بالګـــانو پـــه       

کمـزوری او بـې  ،چ  په ده باندې رالوېږي ،وړاندې
تل به په  ،ځواکه دی او د هغو المل کشفوالی نش*

اړ به وي هغو بالګـانو  ،غلطو عقیدو پورې تړلe وي
ــال* ال ــو خی ــه ی ــه ت ــه پ ــه ب ــه دې کبل مــل وتــوګ* او ل

خرافاتو اخته ش*. که چېرې غواړو چ  خرافات لـه 
چـــ  بشـــر  ،اصـــل* هوبلـــه دا ده ،منځـــه والړ شـــ*

یان  د بشـر مـادي وضـع  تـه داسـ   ،ځواکمن کړو
چ  د بالګانو او ناتـارونو پـه منګولـو  ،سمون ورکړو

  .ک  کمزوری نه وي
بـاور دومـره په کوډګرۍ باندې دې  ،په هره توګه      

چZ کېسه کـوي: کلـه چـZ د بـورګنX  ،ځواک وموند
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(د فرانسZ یو والیت) ملـه د ناروغتیـا لـه املـه مـړه 
چــZ هغــه  ،لــه مېــړه نــه یــې هــوډ واخیســت ،کېدلــه

  ووژنX! ،چZ د دې معالجه یې کوله ،طبیبان
بیوزلX بزګران له یوه پلوه د سـینیورانو تـر فشـار       

دا  –بېوزلۍ تر فشار النـدې  الندې وو او له بله پلوه د
Zهم برسېره پردوی بارېدل Zتر څو  ،ناروغتیا او قحط

چZ په پای کZ تنګ شول او په ځینو خوځښتونو یې 
  الس پورې کړ.

چZ د فرانسـZ  ،بزګر فرمانديد بېلګZ په توګه د       
کـZ پاڅېـدل او لـه خپلـو  ۹۸۸په کال  ،یو والیت دی

و د سـینیوروانو تـر څـ ،منځو نه یې څـو کسـه وټاکـل
Xشـ Zاسـتاذي د  ،سره په خبرواترو ک Xخـو دا بېـوزل

سینیورانو لـه خـوا ټـوټې ټـوټې بېرتـه راسـتانه شـول 
پزه یا الس یـې پـرې کـړی ؤ) او د  ،(یانZ د هغو غوږ

  .سپارې پر سر بېرته راوګرځېدل
خو د سینیورانو دې قساوتونو ونه کـوالی شـول       

ي او هغـو بیـا هـم د بزګرانـو د پـاڅون مخنیـوی وکـړ
الس په پاڅونونو پورې کړ او د بېلګZ په توګه په کال 

م کـZ یـې هـم بـه ځینـو والیتونـو کـZ الس پــه ۱۰۰۸
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خـو د هغـو لــوی خوځښـت پــه  ،خوځښـت پـورې کــړ
باندې ونومول  ژاکريم کال کZ پېښ شو اوپه ۱۳۵۸

  .شو
چZ د فرانسZ پـه یـوه شـمالX ایالـت  ،پېښه دا وه      

پلـو سـینیورانو پـر ضـد پـه خوځښـت کZ بزګرانو د خ
 Zپـه مـزرو کـ Zـه اور چـالس پورې کـړ. دا پـاڅون ل

د فرانسZ ټولو بزګرو ته یې پراختیا وموندلـه  ،پرېوزي
او د هغه هېواد شمال او ختیـز یـې ونېـوه. پـه ځینـو 

چـZ  ،ښارونو کـZ د منځنـX حـال خاونـدو خلـو هـم
لـه بزګـرو سـره مرسـته وکـړه او د  ،بورژوازي نومېدل

 Zورکـ Zپاڅون اور ال لوړ شو. سینیورانو الس او پښـ
پـه خپلـو  ،چZ خطـر یـې وکتلـو ،کړې او له هغه ځایه

کــZ ســره نــږدې شــول او پــه یــووالX ســره یــې د ســر 
 Zهمت وکړ او په پـای کـ Zغړونکو په له منځه وړلو ک

  .یې هغو ته ماتZ ورکړه
د دې ماتZ خوړونکو بزګرانو پـه اړونـد یـې هـېڅ       

چـZ د  ،کړ او ان کله چZ هغه سـرغړونکX یـېرحم ون
پـه بشـپړه نـاځوانZ  ،اشرافو اردو ته یې پناه راوړې وه

ووژل او په خپل دې عمل سره یـې د بشـر پـه تـاریخ 
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چZ حـق هېڅلـه  ،کZ د څووم ځل لپاره ښاره کړه
په زاریو انسان ته نه ورکوي او د نـړې زورویـوونکX د 

ځناورډولو چیغـو  بېوزلو خلو د اوښو په وړاندې له
  .او سانګZ له څوکZ څخه پرته بل څه نلري

د فرانسZ اشرافو یاغX بزګر په هسـZ  ،په هر حال      
کلـX او د  ،قساوت او څېرنتیا سره ووژل او جـونګړې

چــZ د  ،هغــو مشــران یــې لــه خــاورو ســره ســم کــړل
له خپلZ لمړنZ مانـا څخـه راوتلـZ ده او  ژاکری کلمه

هغه پاڅون چZ په خونړیـو او  په فرانسوۍ ژبه کZ هر
Xســزاګانو ســره مــات شــ Xژاکــري نومــوي. د  ،وحشــ
چـZ ځینـX ټـولنیز  ،بزګرو دا خوځښتونه المـل شـول

دبېلګZ په توګه لـه هغـه  ،باندېوالتیاوې تر السه کړي
 ،ځایــه چــZ بزګر(ســرفان) لــه زمــو څخــه تښــول

چZ ځینZ زمZ هغـو تـه  ،سینیوران ورو ورو اړ شول
ي او دوی ازاد کـړي. دا زمـZ کـه په واک کـZ ورکـړ

سـره د هغـه د بزګـرو لپـاره یـو  ،څه هم ډېر څه نه وو
ولـZ چـZ پـه دې توګـه  ،لوی باندېوال� شمېرل کېـدو

ازادېدل او سـینیورانو کـوالی نشـول پـر هغـو بانـدې 
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 ،ډېرې مالیې تحمیلZ کړي او هغوی ډېر بیګار کـړي
ولو خو د سرفانو د کروندو ازادېـدنو او د فیـوډالX اصـ

چــZ پــه راتلونکــو  ،راپرځېــدنو نــور مهــم الملونــه لــرل
څپرکو کZ به یې څرګند کړو. وړاندې تـر هغـه بایـد د 
فیوډالیزم په دور کZ د صنعت او سوداګرۍ پـه هلـه 

  .لنډه څرګندونه وکړو
  ٭٭٭٭٭
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۱۵  

  صنعت او سوداګري تر یوولسم  پېړۍ پورې
 

د خپلـو زمـو  مZ پېړۍ کـZ اربابـانو۷مZ او ۶په       
له ابرو څخه ژوند کاوه او د دوی د احتیاجونو عمـده 

له کال� او داسZ نور هم په هماغه زمـو کـZ  ،برخه
چـZ خپلـو اربابـانو  ،یانZ پخپله بزګـر وو ،چمتو کېدله

ته یې ټـوکرې اوبـدلZ او بوټـان یـې ګنـډل او د دوی 
.Zنورې اړتیاوې به یې پوره کول  

ــانZ هغــه       چــZ کشیشــان او  ،ځــایونوعبادتګــاوو ی
 ،عمومن ډېره پراختیـا لرلـه ،روحانیان هلته اوسېدل

چـZ خپلـه یـې  ،خو دې عبادتګاوو له هغو ابرو څخـه
Zد هغـه وخـت  ،چمتو کول Zچ Zژوند کاوه او ان داس

Xټوکرې  ،له تاریخونو سړی پوهېدالی ش Zتر ټولو ښ
Zــدل ــدل کې ــه الس اوب ــځو پ ــو ښ ــه دې  ،د هغ ــZ پ چ

نړې خوشـZ کوونکـو کورونـو کـZ یـې  عبادتګاوو او د
  .ژوند کاوه
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  له دې وضعZ څخه کومه پایله ترالسه کېدله؟      
چـZ کلیـو بهـر تـه کـوم  ،د دې وضعZ پایله دا وه      

اړتیا نه لرله او د ښار له صنعته بې نیـازه وو. روښـانه 
چZ ښارونه هم په دې توګـه د صـنعت خاونـد نـه  ،ده

یا په پایله کـZ رامـنځ ولZ چZ صنعت د اړت ،ګرځېدل
  صنعت هم نشته. ،ته کېږي او کله چZ اړتیا نشته

نو په دې دور کZ د ټولنZ اقتصاد پر کلیـو بانـدې       
څرخېدو او صنعت کوم پرمختګ نـه الره او لـه هغـه 
ځایه چZ د اربابانو سیمو د خپلو اوسېدونکو اړتیاوې 
په خپله بشپړولZ او نږدې نـورو برخـو تـه یـې کومـه 

ــهاړ ــه لرل ــا ن ــوم  ،تی ــدل او ســوداګرۍ ک د جنســونو ب
  .پرمختګ نه لرلو

لـه هغـه ځایـه چـZ ښـارونو پـه دې دور کـZ کـوم       
وګړي یې هم ډېـر نـه وو او ان د  ،مهم صنعتونه نلرل
Zهغو ښارونو پرګن،  Zپه پایلـه کـ Zوضع Xد طبیع Zچ

یې کوالی شول مـواد الس تـه راوړي او لـه تیګـو نـه 
ـــاڼې  ـــوړه م ـــې څـــو پ ـــر  ،جـــوړوالی شـــوېی ـــه ه پ

ــه  ــار ل ــو ســره ســم  ۱۰،۰۰۰هتار(هت مربعــو مترون
کسـانو نـه تېـری نـه کولـو او د  ۳۰۰دی) کZ یې لـه 
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زرو کسـانو ډېـرې  ۹زرو نـه تـر  ۸فرانسZ هېڅ ښار له 
زرو  ۵تـر  ۲پرګنZ نه لرلZ و عمومن د ښارونو نفـوس 

  .پورې ؤ
 البته بیا هم په دې دور کZ لږشانZ سوداګري او      

چZ  ،صنعت موجود وو او هسZ خلو هم شتون الره
خو دا صنعت او سـوداګري  ،بوختیا یې سوداګري وه

چZ هغه کوالی نشو د دې دور د  ،هومره کوچنX وو
  .اقتصاد بنسټ و ګڼو

چZ د مارسـX ښـار (د فرانسـZ  ،ځینZ داوه کوي      
ـــده  ـــه همدغـــه دور کـــZ د ځالن ـــه ســـهېل کـــZ) پ پ

ـــد ؤ ـــه قســـطنطنیې ســـوداګرۍ اقتصـــاد خاون  ،او ل
اســپانیې او ایټالیــا ســره یــې  ،مصــر ،افریقــا ،ســوریې

ســـوداګري کولـــه. د داوه ســـمه نـــه ده او نومـــوړې 
چـZ د  ،المـل یـې دا ؤ ،سوداګري خـورا کمـزورې وه

چـZ لـه  ،مارسX ښار په هغه وخت کـZ وړوکـ� ښـار ؤ
متـــرو څخـــه یـــې ډېـــر محـــیط نـــه الره او  ۲۵۰۰

  .و تېری نه کاوهزر ۹زرو تر  ۸اوسېدونکو یې له 
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چـZ پـه  ،نو موږ هماغـه پخـوانZ خبـرې تکـراروو      
مــZ پېــړۍ کــZ صــنعت او ســوداګرۍ کــوم ۷مــZ او ۶

  نلرلو او کرهڼه د اقتصاد بنسټ ګڼل کېدله. رونق
مZ پېړۍ کـZ هـم وضـعه پـه ۱۰مZ او ۹ ،م۸Zپه       

همدې توګه وه او د زمZ مالیت په ځـانګړې توګـه 
هسZ چZ د بېلګZ پـه توګـه یـو  ،خورا پراختیا ومونده

 ۳۳،۰۰۰مــZ پېــړۍ پــه لمــړي ســر کــZ د ۹روحــانX د 
  .هتاره کرهڼیزې زمZ خاوند ؤ

سینیورانو نه یوازې دا چZ سرفان یـې کـار تـه اړ       
 ،چمنونـه او ځنګلونـه وسـاتX ،چZ زمZ وکري ،کول

بله د دوی له خبرتیا او کارپوهۍ او فنX مهارتونو نه 
ولــه او د بېلګــZ پــه توګــه یــو شــمېر هــم ګټــه پورتــه ک

ترکاڼي او نـور یـې  ،ډوډې پخوونکX ،پښان(آهنګران)
چـZ د هماغـه سـرفانو لـه منځـه  ،په اختیار کـZ لـرل

راوتلX وو. د سرفانو ښځZ هم عمومن په تار سـڼلو 
  .او ټوکر اوبدلو بوختZ وې

چ  د یوه سینیور سیمه  ،په لنډه توګه ویال شو      
یوه پراخه کرونده  ،وه پراخه بنګاهپه یوه وخت ک  ی

ــه وه ــه کارخون ــوه پراخ ــ  ،او ی ــال ک ــه دې ح ــ   ،پ چ
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ــې  ــورې ی ــره پ ــر ډې ــزورې او ت ــې کم ــه ی ــنعت* بڼ ص
  .کرهڼیزه بڼه لرله

ولZ چـZ د  ،نو هره سیمه د خپلواکZ خاونده وه       
 Zهسـ .Zاړتیاوې یې بشـپړول Zسینیور او سرفانو ټول

  .پیرودل چZ سینیور هیڅ څه له بهر نه نه
د یوه سینیور په بېالبېلو سیمو کـZ مبادلـه ایـزو       

سـینیورانو د دې  ،او سوداګري اړیـو شـتون نـه الره
ــدونکZ ابــرې لــه مالګــه ــږ مون زیتــون  ،لپــاره چــZ ل

شراب او کتان هـم پـه السرسـۍ کـZ ولـري او  ،غوړي
Xیــې  ،پېرودلــو تــه یــې اړ نشــ Zکــ Zپــه لــرو واټنــونک

Zالس تـه رواړلـZ او  ،یـې لرلـZچZ دا ابـرې بـه  ،زم
چZ دا لېرې الرې ووهX او خپـل  ،سرفان یې اړباسل

ارباب ته هغه ابرې راوړي. د بېلګZ په توګه یو شـمېر 
هالنــډي خانــانو د فرانســZ پــه شــمال او یــا د هغــو د 

Zنــه تېرېــدل ،رودونــو پــه اوږدو کــ Xلــه جرمنــ Zچــ، 
تاکســتانونه لــرل او هغــو خپلــZ ســړاوبې یــې د هغــو 

  .انونو له ډوالډولو شرابونو څخه ډکولZتاکست
      Zلـه اقتصـادي  ،البته دې وضع Zهرې سـیم Zچ

پلوه خپلواکX لرله او د خارج له ابرو څخـه بـې نیـازه 
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د مبادلZ او سوداګرۍ لپاره یـې مسـاعده زمینـه  ،وه
 ،نه رامـنځ تـه کولـه. پـه هماغـه توګـه مـو چـZ وویـل

Xـانو او چـZ پـه دې دور کـZ هـم سـوداګر ،ځینـX لی
بازارونو شتون الره. موږ هم د دې موضوع نه منکـر 

د دې سوداګرانو شمېر ډېر لږ او د  ،خو وایوو ،نه یوو
هغــو ســوداګري خــورا کــوچنZ وه. پــه دې دور کــZ د 

 ،ښال د شیانو او لږموندونکو خارج� ابرو سوداګرۍ
تـر  ،چZ یو کوچن� لږک� د هغـو ګاکان(مشـتريان) وو

 .لرلو یوه هانده پورې رونق
 ،په ډېرو ښارونو کZ ځینZ بازارونـه لېـدل کېـدل      

چZ بزګـر  ،خو ډېري یې کوچنX سیمه ایز بازارونه وو
په میاشت کZ یو ځـل د خـواړو ابـرو د خـرڅال لپـاره 
هغو ځایونو ته تلل. دې کـوچنZ سـوداګرۍ پـه هغـو 

Zیـې  ،موکو ک Zبه راتلله او د پړوس سیم Xقحط Zچ
تر څه هانده پورې یـې ځـان  ،لZپه  بشپړه توګه ورانو

چZ د ځانګړو پېښـو  ،ته سر او بڼه نېوله. دغه بزګران
په راتلو سره به یـې کلـه کلـه پـه مبـادلZ الس پـورې 

ــو ــره ،کول ــو کســانو س ــه هغ ــد ل ــې  ،نبای ــده ی ــZ دن چ
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زیـات » سـوداګرانو«غلط کـړو. د دې  ،سوداګري وه
یـانZ یـوه  ،چـZ ګرځندویـه وو ،شمېر هغـه کسـان وو

ې لرله او له یوه ښار نه بـل تـه د خـرڅال لپـاره پنډه ی
  .تلل

ــر        ــاوې ت ــوډالیزم ځانګړتی ــو د فی ــوالی ش ــو ک ن
  م  پېړۍ پورې داس  لنډې کړو:۱۱

د ټولن  اقتصاد په کلیو تاوېـدو او صـنعت کـوم       
رونق نه الره. د هر سینیور سیم  خپلـواک* لرلـه. 

ــه ــه دې کبل ــم عمــومن ل ــرې ه ــ  د  ،د زراعــت اب چ
کــوم رونــق نلرلــو.  ،زګــرو د کــار افــزار بشــپړ نــه ووب

مبادلــه او ســوداګري ډېــره لــږه وه. ښــارونه واړه او 
  .لږوګړي (لږ نفوسه) وو

  ٭٭٭٭٭
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۱۶  

  صنعت او سوداګري تر یوولسم  پېړۍ وروسته
 

مـZ پېـړې څخـه ۱۱د کرهڼې پراختیا نـږدې لـه       
رانــو ولـZ چـZ ورو ورو د سـینیورانو او بزګ ،پیـل شـوه

لپــاره ثابتــه وضــعه رامــنځ تــه شــوه او لــه بلــه پلــوه د 
  سرفانو ازادول پیل شول.

  ولZ یې سرفان ازادول؟      
ولZ چZ سرفان پـه تـدریج سـره لـه ژونـده تنـګ       

راغلX وو او خپلZ زمZ یې خوشZ کولZ او تښـتېدل 
او یا دا چZ یاغX به شول او په خوځښت به یـې الس 

ا چZ د خپلو ازادېدو په بدل کـZ پورې کاوه او حال د
ډېــرې روپــې خپــل اربــاب تــه پــرې کــړي.  ،حاضــر وو

اربابانو د دې لپاره چZ د سـرفانو لـه خوځښـته او پـه 
همدې توګـه د دوی لـه تیښـتZ څخـه یـې مخنیـوی 

چــZ هغــوی  ،کــړې وي او داســZ کــار یــې کــړی وي
هغــوی یــې ازادول او  ،زمــZ بــې بزګــره پــرې نــږدي

اجـارې ورکولـه. پـه دې توګـه د زمه یې دوی ته په 
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ولـZ چـZ  ،سرفانو سـتونزمنZ وضـعZ لږښـت مونـدلو
اربابانو نور کوالی نشول پر ازادو اجاره لرونکو باندې 

  مالیې او بېګار تحمیل کړي.
چZ پـه کرهڼـې  ،د همدې موضوع ګانو اغېزه وه      

هسـZ  ،کZ رونق پیدا شو او نفوس م� په ډېرېدو شو
ته د قحطیو شمېر لـږ شـو. څخه وروس ۱۰۹۰چZ له 

چـZ النـدې یـې  ،سوداګرۍ هم د ځینو پېښو له امله
  دود وموند: ،څرګندوو

ــه  ،د ســندناوي جزیــرو یــو شــمېر خلــ'       چــZ پ
د انګستان څنـډو تـه یـې  ،سمندري غالوو بوخت وو

د فرانســZ لــه شــمال لویــدیز ښــار نرمانــدي لــه الرې 
وی په هغـو ځـایو کـZ میشـته شـوي وو. د ،یرغل وکړ

وروسته له دې چZ په انګلسـتان او فرانسـZ کـZ یـې 
ورو ورو یې لـه تېـرو دودونـو څخـه الس  ،ځای ونېوه

واخیست او د سـمندري غـال پـر ځـای پـه سـمندري 
سوداګرۍ بوخت شول. دوی په وچـZ الرې روسـیې 
ته تګ راتګ وکړ او ځانونه یې قسـطنطنیې او بغـداد 

ال� یـې ته ورسـول او د نـړې د دې بېالبېلـو برخـو کـ
خو د دوی سمندري سوداګرۍ  ،اخیستل او خرڅول
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ډېر رونق لرلو. وړاندې له دې چZ دوی په سمندري 
Xیـوې سـوداګریزې الرې پـه بالتیـ'  ،غال بوخت شـ

مــZ ۱۹ســمندرګX کــZ شــتون الره. دوی دا الره پــه 
خـو پـه  ،پېړۍ کZ د خپلـو غـالوو پـه وجـه پـرې کـړه

۱۱Zپېــړۍ کــ Zخپلــه پــه ســوداګرۍ بوخــ ،مــ Zت چــ
  دا الر یې بېرته پرانېستله. ،شول
پــه دې مــوکZ کــZ پــه هالنــډ او بلژیــ' کــZ هــم       

ـــد ـــو څـــه دود ومون ـــZ چـــZ دا دوه  ،ســـوداګرۍ ی ول
هېوادونه د سمندر په څنډه پراته دي او څـو رودونـه 
له هغو څخه تېرېږي او سـمندر تـه لـوېږي او دا دوه 
هېوادونــه د دې رودونــو لــه الرې مرکــزي اروپــا ســره 

ــل ا ــو خپ ــډ او بلژیــ' هېوادون ــدي. د هالن ړیــZ مون
کــالX او د مرکـــزي اروپــا کـــال� د ســمندر لـــه الرې 

  .انګستان او دنمارک ته وړل
یو بل مرکز هم په همدې پېړۍ کZ رامنځ ته شو       

چZ د ایټالیا په ختیز کZ پـروت دی او  ،او هغه ونیز ؤ
  .سوداګریز موقعیت لري

هـم یـوه سـوداګریزه الر د عیس� پیغمبـر زیـارت       
رامنځ ته کړه او وروسته له دې چـZ صـلیبي جګـړې 
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پېښZ شوې او د اروپـا خلـ' د ختیـز لـه تمـدن او د 
هسZ چZ وبه یې  ،هغه ځای له کالیو سره اشنا شول

  .له ختیز سره سوداګرۍ ته یې رونق ورکړ ،ګورو
مـZ پېـړۍ څخـه د مـدیترانZ سـمندرګ� د ۱۱له       

مرکز شو. اروپایي سوداګران د شام سوداګریزو اړیو 
د  ،د افریقZ عـاج ،د ایران قالینو ،او چین د ورېښمنو

هندوستان درمل او د عربستان د عطرونو د رانېولـو 
لپاره د شام د هېواد بندر او د سندریې بنـدرګX تـه 
ــد او  ــه قســطنطیې اهمیــت ومون ــه دې کبل ــل. ل راتل

ه خپلـو لویدیزي اروپا سوداګرانو په هغه ځـای کـZ پـ
  .کZ په سیالۍ پیل وکړ

      Zهس، XـچـZ د  ،چZ یو فرانسـوی پروفیسـور لی
پېړیــو لمړنــX ســوداګران هماغــه بــې کــوره  ۱۲ – ۱۰

چZ د خـوړو د غوښـتنZ لپـاره دې خـوا او  ،کسان وو
چZ  ،هغZ خوا ته تلل. دې کسانو ورو ورو حس کړله

Xسره ټول ش Zلږ خطرونه به دوی تـه  ،که په خپلو ک
کـالX یوسـX او  ،X او پـه ښـه توګـه کـوالی شـXپام ش

چـZ د  ،راوړي. په دې توګه لمړي سوداګریز شرکتونه
یادشوي پروفیسور په خبره له پېښZ لټوونکـو کسـانو 



                                               ټولنپوهنه 

 

135

رامـنځ تـه شـول او دوی بریـالX  ،څخه جوړ شـوي وو
چZ څه شـتمنX الس تـه راوړي. ورو ورو دغـو  ،شول

ــد ــړۍ ګرځن ــه او دې ن ــا وموندل ــرکتونو پراختی ویو ش
ــه  ــه الره واچــوي. پ ــه پ وکــوالی شــول لــوی کاروانون

خـو پـه  ،لمړي سر کZ خلـو لـه دوی څخـه ډار لرلـو
لــه هغــه ځایــه چــZ د لېــرې هېوادونــو  ،تــدریج ســره

لـه هغـو  ،جنسونه یـې لـه دوی څخـه الس تـه راوړل
  .سره یې انس واخیست

       Zـــ ـــډو ک ـــه څن ـــو پ ـــوداګریزو واټون ورو ورو د س
نځ تـه شـول او پـه دې توګـه د سوداګریز ښـارونه رامـ

ښاري ژوندانه رونق پیل شو. څومره چـZ سـوداګرۍ 
چZ پـه دې  ،د هغو کسانو شمېر ،ال ډېر رونق ومونده

ــX وو ــورې تړل ــار پ ــZ  ،ک ــه چ ــه ځای ــه هغ ــر شــو. ل ډې
 ،سوداګران په نه شلېدونکZ توګـه پـه سـفرونو کـZ وو

پـه ځـانګرې توګـه  ،چZ د هغو د الرو پر سر ،الزمه وه
چــZ څــو واټونــو پــه خپلــو کــZ  ،ه ځــایونو کــZپــه هغــ

چـZ کـالX او  ،تل داسZ کسـان وي ،پیوستون مونده
ګاډې سمZ کړي  ،بار ښته کړي. بېړې جوړې کړي
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او د ســوداګرانو نــور احتیاجونــه بشــپړ کــړي. لــه دې 
 Zکبله د سوداګرانو د الرو په سر په مناسبو ځایونو ک

Xخیاطان او ،قصابان ،یو شمېر ډوډې پخوونک  Zداس
Xنور ټول ش.  

د خلــو  ،چــZ شـتمنZ ډېرېـدې ،پـه تـدریج سـره      
احتیاجات هم زیاتېدل او د لګښت کچه هم لوړېدله. 

چـZ د تولیـد انـدازه هـم پورتـه  ،له دې کبلـه الزم وه
والړه شX. په پایله کZ صنعت م� په پراخېـدو شـو او 

د ټـوکر اوبـدلو  ،لمړنX صنعت چZ رونـق یـې ومونـده
مZ پېړۍ کZ د مـیالن پـه Z۱۲ چZ په هس ،صنعت ؤ

  .کارګرانو شتون الره ۶۰،۰۰۰ښار کZ د ټوکرو 
       Zدې صنعت د هالنـډ او بلژیـ' پـه هېوادونـو کـ

هسZ چZ دوی په همدې پېـړۍ  ،هم پراختیا ومونده
  .کZ انګلستان ته وړین ټوکر لېږدول

د اوسپنZ صنعایعو په دې دور کـZ څـه رونـق نـه       
چZ د هغو رونق د ازادو  ،Z وبه ګوروهسZ چ ،درلوده

ښارونو په دور کZ د نویو اختراعاتو په زمانه کـZ پیـل 
  .شو

  ٭٭٭٭٭
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۱۷  

  د بورژوازۍ او ازادو ښارونو رامنځ ته کېدل
  

له دې کبله چZ صنعت تر یوه هانده پورې رونق       
د ټولنZ په وضعZ کZ  ،وموند او سوداګران پیدا شول

. تــر هغــه وختــه پــورې پــه توپیرونــه رامــنځ تــه شــول
ټولنZ کZ د دریمZ طبقZ برسېره اسیلو او روحانیـانو 

خو کله چZ سـوداګرۍ رونـق ومونـد  ،هم شتون الره
او د سوداګرانو او د هغوی د کاریګرو شمېر زیات شو 
او شتمنX هم د دوی په السونو کZ راغونـډه شـوه او 

بیا یې یوه ځانګړې طبقـه  ،ورو ورو یې ځواک وموند
ــورژوا  ،ه کــړهجــوړ ــولX. دې ب ــورژاوزي ب ــه ب چــZ هغ

طبقــZ پــه تــدریج ســره ډېــره شــتمنX ډېــرۍ کــړه او 
 ،هماغـــه ډول چـــZ فیـــوډاالن د کلیـــو اربابـــان وو

  بورژواګان هم د ښارونو اربابان شول.
       Zیالوتو کـبورژوا طبقZ په پخوانX فیـوډالX تشـ

 ،ځای نلرلو. په دې مانا چZ فیوډالX اقتصاد کسبیان
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 Zپه  ،هماغه د بزګرانو وضعه یې لرلهچ Zطبق Zد بېل
ـــه. د  ـــه پېژندل ـــړۍ ســـوداګران د ۱۱توګـــه ن مـــZ پې

سینیورانو د سیمZ په اړوند پردي ګڼـل کېـدل او پـه 
  .حقیقت کZ یې د ټولنZ په څنډه کZ ژوند کاوه

دوی په حقیقت کZ قانونX وضعه نـه درلودلـه او       
تـه راوړي  چZ دوی یې منځ ،یوازې ټولنیز ضرورت ؤ

چـZ پـه قـانون کـZ  ،همدا بورژوازي –وو او نه قانون 
چـZ  ،یـدويئزمـوږ پخـوانZ خبـرې تا ،یې ځای نلرلو

هغـه  ،هغه څه چ  ټـولنیزه وضـعه رامـنځ تـه کـوي
ـــه دی ـــانون ن ـــاوې دي. دا  ،ق ـــولنیزې اړتی ـــه ټ 
بل

چ  ټولنیزه وضعه رامنځ ته کوي او د  ،اړتیاوې دي
  .قانون د جوړېدو المل ګرځ*

چـــZ د دې بورژواګـــانو  ،ســـینیوران ناهوبلـــه وو      
خو دې ازادۍ ته یې قـانونX   ،ازادۍ ته درنښت ولري

بڼه نـه ورکولـه او تـل یـې غوښـتل چـZ د کـالیو وړل 
راوړل په خپلو سیمو کZ تر درانه کنتـرول او مقرراتـو 
 .Xله سوداګرانو مـالیې  او جزیـه واخلـ .Xالندې راول

د بورژواګـانو  ،لجولـهچZ سوداګري یې ف ،دې خبرې
خــو  ،او فیوډاالنــو تــر مــنځ دښــمنX رامــنځ تــه کولــه
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بورژواګــان ورو ورو شــتمن کېــدل او برســېره پــر دې 
کارګران او کسبیان یې تر شا لـرل. لـه دې کبلـه یـې 

چـZ د ځــان نـه دفـاع لپـاره ښــارونه ازاد  ،هڅـه وکـړه
کړي. البته د ښارونو ازادي په سولZ او سـپېڅلتیا او 

نو په رضایت سره نه شونZ کېدله او لـه دې د فیوډاال
کبله عمومن د خوځښـتونو او وینـو تویېـدو لـه الرې 

م  ۱۰۶۷د بېلګZ په توګه د میالن ښار په  ،پلZ کېدله
  م کZ ازاد شول.۱۱۲۸او د مارسX ښار په 

چZ د فرانسـZ پـه یـو ښـار کـZ لـوی  ،کېسه کوي      
لـ' سینیور د ښار لـه ازادۍ سـره مخالفـت وکـړو. خ

وخوځېدل او وروسته له وهلو او ټکولو یې د سینیور 
په ماڼۍ یرغل وکړ. خو لوی سـینیور لـه ډاره د خپـل 
قصر سړاوبي ته وتښـتېدو او پـه یـوه ګلـدان کـZ پـټ 

  شوی ؤ.
چـ  کسـان د خپـل پـوړ پـه  ،عمومن داسـ  ده      

خـو همـدا  ،تکیه خورا لویښت خرڅوي او باټې ول*
د هغـه لـه مخـ   ،شول چ  له یوه لوی کار سره م�

نه تښت* او بېوزل* او کوچنe والe څرګنـدوي. دوی 
چـ  د ټـولن   ،د درمنده د سر نانځ
  ته ورتـه دي
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په سر والړ دي او لـه هغـه ځایـه چـ  ټـولن  د دوی 
  .له هغو څخه بېرېږي ،حقیقت هېر کړی

لـه موضـوع نـه لېـرې نـه شـو. هغـه  ،په هر حال      
توګه د اقتصادي اړتیاوو  چZ په دې ،ښارونو ته به یې
  .ویل کمون ،له کبله ازادېدل

ښــارونه ازادېــدل او حــال دا چــZ کلــX بیــا هــم د       
نـو یـو جرمنـ� متـل  ،فیوډالنو تر السـبري النـدې وو

  .»د ښار هوا انسان ازادوي«چZ وایی:  ،پیدا شو
  ٭٭٭٭٭

  
  
  
  



                                               ټولنپوهنه 

 

141

  
۱۸  

  د کمون فیوډال* ښارونه
  

کلـX تـر مـنځ لېـدل  هغه توپېر چZ نن  د ښـار او      
په فیوډالX دور کZ یې شتون نه الره او د ښار  ،کېږي

ډېرو اوسېدونکو کلیـو کـZ هـم زمـZ لرلـZ. لـه هغـه 
نو د ژوندانه د  ،ځایه چZ صنعت ډېره وده کړې نه وه

دود له پلوه او د مـاڼیو د جوړښـت لـه پلـوه د ښـار او 
کلX تر منځ خـورا تـوپېر نـه ښـارېدو. سـوداګرانو او 

چZ په فیـوډالX ټـولنZ کـZ یـې ځـای نـه  ،و کسانوټول
د  ،هر پټ (قشر) په جال سـیمZ کـZ ژونـد کـاوه ،لرلو

هـر  ،خیاطانو ،وسله جوړونکو ،بېلګZ په توګه قصابانو
  یوه یوه مېنه او یا کوڅه لرله.

د هر پټ لپاره ځانګړو مقرراتـو هـم شـتون الره.       
ه. لـه نومېـد کارپورېشـنچـZ  ،هر پټ یوه ټولنه لرله

 Zکارپورېشــن څخــه موخــه دوه شــیان وو: یــوه دا چــ
Xبلـه  ،خپل غړي د بهرنیو کسبیانو له سیالۍ نه وسات
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Xـړې و ټـاکتـر څـو  ،دا چZ د خپلZ دندې لپـاره پرې
چZ هم د جنسونو ښال تر یوه هانـده پـورې وسـاتل 

  .شX او پېرودونکX ولري
چZ دا دواړې موخZ پـه فیـوډالX دور  ،ښاره ده      

چZ لویو صنعتونو شتون نه الره او کلیـو ښـارونو  ،Zک
 ،ته ډېره اړتیا نلرله او د اړتیاؤ لمنـه هـم پراخـه نـه وه

پلZ کېدلZ او اصـولن پـورتنZ پرېـړې هـم د همـدې 
 Xــوډال ــه شــوې وې. د فی ــنځ ت ــه رام ــه کبل ــو ل الملون

یـوه  ،دودونو پر بنسـټ هـېڅ بهرنـX کـس حـق نلرلـو
  .ب الس پورې کړيښارته وردننه ښX او په کوم کس

په کارپورېشن کZ غړیتوب میراثX ؤ او شاګردانو       
 Xد څــو کلونــو زده کــړې او د ځــانګړو دودونــو لــه پلــ
کولو څخه وروسته کوالی شول د ښوونکX درجZ ته 

  .ورسېږي
نـو  ،نو که د کتـاب تېـر څپرکـ� پـه پـام کـZ ولـرو      
چZ صنعت او ازادې سوداګرې په فیـوډالX دور  ،وینو

کـZ شـتون نـه الره او کــوالی یـې هـم نشـول شــتون 
  .ولري
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       Zکـ Xپـه تېـر څپرکـ Zخو ـ په هماغه توګه مو چـ
ښـارونه ورو ورو مـ� پـه رونـق روان شـول او  –وویل 

بورژواګان منځ ته راغلل او د ښـارونو پـه ازادولـو یـې 
تر څو له فیوډالX مقرراتو څخه ازاد واوسـX  ،پیل وکړ

  .وداګرۍ ته پراختیا ورکړياو وکوالی شX خپلZ س
       Zد بورژواګـانو پـه خپلـو کـ Zکمون په حقیقت ک

 ،شرکت او ګډ کـار ؤ. دې بورژواګـانو بـه کسـم یـادولو
چZ د یوبل امنیت وساتX. په کمون کZ د ګـډون لـه 

چـZ کـه د ښـار او خـوا او شـا یـو  ،شرطونو څخه دا ؤ
Xټـول  ،اوسېدونک� یې د پردیو د یرغل موخـه وګرځـ

غه نه مالتړ وکړي او که چا د کمون له پرېړو نه له ه
د هغه نه یې جریمه اخیستله او  ،سرغړونه کړې وای

تـر څـو  ،هغه یې په مرچو(استحاماتو) باندې لګوله
Xرانش Zله دفاع څخه پات Zښار په الزمه موکه ک.  

د ازادو ښارونو چارواکX په خپله کسـبیانو ټاکـل       
ه په الندې ډول پلZ کېـدلZ: او ټاکنZ د بېلګZ په توګ

هر پټ دوه کسه د خپلو منځو نه ټاکل او که د پټونو 
په دې توګه څلورویشت کسه ټاکـل  ،شمېر دوولس ؤ

کېدل. دې څلورویشتو کسانو نور لـس کسـه او هغـو 
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لسو کسانو نور لس کسان او دې شلو کسانو بیا لـس 
نــوره کســان ټاکــل او دې دېرشــو کســانو د عمــده 

ل ترسره کول. د ښار عمده چارواکX هر چارواکو ټاک
کال بدلېدل او نویو ټاکل شـویو تـه یـې بایـد حسـاب 

  .ورکړی وی
  ٭٭٭٭٭

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                               ټولنپوهنه 

 

145

  
۱۹  

د صنعت او سوداګرۍ پراختیا فیوډال* اصول ړنګ 
  کړل

  
مZ پېـړۍ ۱۳چZ په فیوډال� دور کZ تر  ،ومو ویل      

 Zپورې صنعت او سوداګري خورا لږه وه. څـومره چـ
ــــنعت  ــــدهص ــــق ومون ــــوداګرۍ رون ــــره  ،او س ال ډې

چZ فیوډال� اصـول د ټـولنZ پـرم� تللـX  ،څرګندېدله
ــاره چــZ دا  ــري. د دې لپ وضــعیت ســره جوړښــت نل

Xبېلګه راوړو. ،موضوع روښانه ش  
ــZ د        ــه ؤ چ ــو څخ ــو هېوادون ــه لمړی ــتان ل انګلس

مZ پېړې د مخـه هـم ۱۴صنعت خاوند وګرځېده. له 
لـه انګلسـتان څخـه وړۍ یـې  ،هغسZ مـو چـZ وویـل

ــه  ــو پ ــه هېوادون ــZ او د هغ ــه وړل ــ' ت ــډ او بلژی هالن
کارخانو کZ به یې ټوکرې ځینZ اوبدلZ. ورو ورو ټوکر 

پــه  ،اوبــدلو پــه خپلــه انګلســتان تــه هــم ســرایت وکــړ
ځانګړې توګه کلـه چـZ د هالنـډ او بلژیـ' یـو شـمېر 
بورژواګـــان لـــه ســـینیورانو ســـره د جګـــړو لـــه املـــه 
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او خپله سرمایه یې هلتـه پـه کـار  انګلستان ته والړل
واچولــه. د انګلســتان دولــت د دې لپــاره چــZ خپــل 

م ۱۳۳۷په کـال  ،داخلX صنعت نه یې مالتړ کړی وي
چـZ څـوک دې  ،کZ یې په دې بانـدې بنـدیز ولګـاوه

خو  ،وړۍ او وړین ټوکرونه له انګلستان نه بهر ولېږي
یو څه مـوده وروسـته یـې پـه دې قـانون کـZ یـو څـه 

راوستو او د یاد شویو کالیو بهر تـه وړل یـې د بدلون 
ګمرکــX بیــو پــه بــدل کــZ مجــاز وګڼــل. د انګلســتان 
دولت د دې لپاره چZ د ټوکړ اوبدلو لمړنـX مـواد لـه 

Xبیـه یـې  ،هېواد څخـه بهـر نشـ X۳۳د وړیـو ګمرکـ٪ 
ــوکرو  ــو ټ ــZ د وړین ــZ چ ــال ک ــه دې ح ــاکلZ وه او پ ټ

دا قـانون د څخه زیاته نه وه. البتـه  ٪۲ګمرکX بیه له 
قاچاقو د دودېدلو المل وګرځېده او سوداګران د دې 

پـه  ،لپاره چZ د دولت پـه سـر شـرع� خـولۍ کېـږدي
 ،چZ پسـونه اصـولن بهـر تـه وېسـX ،دې یې پیل وکړ

خو په تدریج سره د انګلستان د ټـوکر اوبـدلو صـنعت 
ځواکمن شوی ؤ او کوالی یې شول لـه نـورو ځـایونو 

بله د وړیو درنـه تعرفـه د سره سیالX وکړي. له دې ک
  . انګلستان دولت لخوا لغوه شوه
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د  ،د ټوکر اوبدلو صـنعت ډیـرو چـارو تـه اړه لـري      
و  ،رنـګ ورکـړي ،بېلګZ په توګه وړۍ باید پاکZ کـړي

د ټـوکر غـوړ بېرتـه کـړي او  ،ټوګر واوبدي ،یې سڼي
  .داسZ نور..

د فیــوډالX پرېګــړو (مقرراتــو) پــر بنســټ لــه دې       
رو څخـه هــر یـوه بایـد یــو جـال کارپوریشـن ســرته چـا

رسولZ وای او په دې توګه د وړیو د پېرودلو او پلورلو 
ــتونزې  ــرې س ــاره ډې ــدلولو لپ ــوکرو ب ــه ټ ــو پ او د هغ
پېښـــېدلZ او د دې لپـــاه چـــZ یـــو سپارښـــت ســـرته 

کارپورېشـنونو  ۱۵د بېلګـZ پـه توګـه بایـد د  ،ورسوي
  .موافقت ترالسه کړي

په کومه توګه بندیزونـه  ،اهوبله شولبورژواګان ن      
 Zیـې کـارخون Zنه اوچت کړي او پـه پـای کـ Zله مخ

چـZ د  ،غالبن د ښار نـه بهـر داسـZ ځـای تـه یـووړې
کارپورېشنونو تر اغېزې الندې نه وې او د دې تـدبیر 

 ،مـZ پېـړۍ کـZ وکـوالی شـول۱۴سره یې په هماغه 
بېالبېلــو کســبونو کــاریګر د یــوه چــت نــه  ۲۰۰چــZ د 

کاریګر په یوه ځای  ۶۰۰دې په کار بوخت کړي او الن
  .کZ سره ټول کړي
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چZ ورو ورو د ټولنZ غوښتنو هسZ بڼـه  ،نو وینو      
چZ له فیوډالX مقرراتو سـره یـې جوړښـت نـه  ،نېوله

چـZ یــاد شـوي مقـررات بــدلون  ،مونـدلو او الزمـه وه
Xوموم.  

په فیوډالX دور کZ هر څوک چZ پـه کارپورېشـن       
خـو ګټـې  ،برخه لی' یـې خونـدي کېـدو ،ننه ؤکZ د

ولZ چZ د پېرودلو او پلورولو بیې  ،یې محدودې وې
په خپله کارپورېشن څـارلZ او لـه دې کبلـه هـیچ چـا 

چZ په یـوې دوو معـاملو سـره د خـورا  ،کوالی نشول
ډېرې سرمایې خاوند شX. البته په هغه موکه کZ هم 

مشـروع ګټـه دالالنو او سوداګرانو دوکـZ کـولZ او نـا 
خــو د دوی د هغــه وخــت ګټــه د  ،یــې ترالســه کولــه

هغZ ګټې سره چZ د صـنعت د دور سـوداګرانو الس 
د پرتلــZ وړ نــه وه. لــه دې کبلــه خلــ' د  ،تــه راوړلــه

چـZ  ،سوداګرۍ خوا ته جلب شـول او هماغـه کسـان
تــر اوســه پــورې یــې خپــل ژونــدون پــه پېښــلټون 

رتیـــا نړېـــوالZ ګرځنـــدوینZ او وزګا ،(مـــاجراجویی)
  .په کار پسZ ولوېدل ،تېرولو
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چZ د همدې کسانو لـه  ،به دې ځای کZ ښه ده      
 ،چZ ډېره شتمنX یې غونډه کړه ،ډلZ نه د یوه کېسه

  نکل کړو:
د یـوه چـZ  ،یـتم ماشـوم ؤهغه  ریچارد ویتینګن     

 ،په کور کZ چوپړ ؤ. په هغه زمانه کـZ دود ؤسوداگر 
ېړۍ لېـرو سـیمو تـه چZ هرکله به یوه سوداګر خپله ب

چـZ خپـل  ،خپل هر چوپړ ته یې اجازه ورکوله ،لېږله
  یو ش� په بېړۍ کZ کېږدي او خپل بخت وازمویي.

ریچارد په ټوله نـړۍ کـZ یـوه پېشـو لرلـه او هغـه       
یې د خپل ارباب پـه بېـړۍ کـZ کېښـوه. د پېښـZ لـه 
مخZ کله چZ بېړۍ پـه یـوې لېـرې سـیمZ کـZ لنګـر 

 ،چZ هلته موږک دومـره ډېـر دي ،ویې کتل ،واچاوه
خو پـه  ،چZ د پاچا ماڼې یې له زیار سره م� کړې ده

هغه سیمZ کZ کومه پېشو نه مونـدل کېـده. د هغـه 
هېواد پاچا د هغZ بېړۍ د پېشو له کتنو او د هغـZ د 

چZ پېشـو یـې د  ،هنرښودنZ څخه هومره خوښ شو
بېړۍ د ټولـو مـالونو پـه بیـه وپېرودلـه. پـه دې توګـه 

  .رد ویتینګن ناڅاپه شتمن شوریچا



150                                                     احمد قاسم�

چـZ  ،خو څرګنـدوي ،دا کېسه که افسانه هم وي      
د ریچــارد ویتــنګن شــتمنX پــه اســانه ســره الس تــه 
راغلZ ده. دا سړې د خپلZ شتمنZ له کبله د الردانـو 

چZ  ،په ډله کZ راغ� او پیسZ یې هومره ډېرې شوې
 .د انګلستان پاچا له ده نه پور واخیست

 ،و ســوداګرو او ناڅاپــه شــتمنیو لــه کبلــه ؤد لویــ      
د بېلګـZ پـه  ،چZ د کارپوریشنو وضعZ بـدلون ومونـد

لـه  ،چZ د کارپوریشن یوه ځانګړتیا وه ،توګه مساوات
ــالیو ښــال او د جشــنونو  ــو د ک منځــه والړه. اوس ن

چZ یـوازې شـتمنو کسـانو کـوالی  ،دودونه هومره وو
Xشول له هغو نه برخمن ش.  

ــــو       چــــZ د شــــرابو د ســــوداګرانو  ،يکېســــه ک
چــZ لــه پنځــو  ،کارپورېشــن هــومره شــتمن شــوی ؤ

  پاچایانو څخه یې په یوه ځای هرکل� وکړ!
 ،چZ پخوا شـونZ وه ،په دې توګه د هغو کسبیانو      

د پر مختګ مخه  ،چZ د ښوونکX درجZ ته ورسېږي
بنده شوه او د دې لپاره چZ له ځـانونو نـه یـې دفـاع 

پـه تشـیل » رانو د کارپوریشـنونوکارګ«د  ،کړې وي
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تر څو کرکه جـن اربابـان لـه ځانـه  ،یې الس پورې کړ
لېرې کړي. په پایله کZ دوې ځـانګړې طبقـZ رامـنځ 

  ته شوې.
  ٭٭٭٭٭
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۲۰  

  له انګلستان څخه د یهودانو اېستل
  

مسیحیانو د پیسو په سود ورکول حـرام ګڼـل او       
لX دور کــZ د معــاملو د لــه هغــه ځایــه چــZ پــه فیــوډا

ــو او  ــه املــه د ســود ورکول ــX او لګښــت ل کــوچنX وال
 ،دا بـاور د مننـZ وړ ؤ ،اخیستلو ته اړتیا نه پیدا کېـده

 ،خــو کلــه چــZ فیــوډالX وضــعه مــ� پــه بــدلون شــوه
نـور  ،صنعت رامنځ ته شو او پیسـو نـوې پـوړ ومونـده

دې باور د ژوندانه له واقعیت سره سمون نه موندلو. 
سانو چZ وکوالی شول ځانوته د ژوندانـه لـه لمړنX ک

ــه  ،یهــودان وو ،واقعیــت ســره ســمون ورکــړي چــZ پ
صنعت او سوداګرۍ بوخت شول او لـه سـود ورکولـو 
او اخیستله څخه یې ډډه نه کوله. ورو ورو صنعت او 

د انګلسـتان لویـو کورنیـو  ،سوداګرۍ پرمختګ کولـو
 ،وبله یېپیسو ته ال ډېره اړتیا پیدا کوله او بله هېڅ ه

پرته له دې نه چZ یهودي سوداګرو ته الس پـه لمـن 
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Xـو  ،نلرله. خو دا یهودان بزګـر نـه وو ،شچـZ پـه زم
پورې تړلX او سینیورانو ته اېل واوسX او عمومن یې 
په ښارونو کـZ ژونـد کـاوه. لـه دې کبلـه د انګلسـتان 
پاچایانو د دې لپاره چZ د دوی له پیسونه ګټه پورته 

پـه خپلـه ننګـه کـZ ونیـول او پـه دې دوی یې  ،کړي
توګه یې خپل واقعX ځواک یانZ اقتصـادي ځـواک د 
بارنانو په پرتله پورته یووړ. د تاریخ لیونکـو تـر مـنځ 

د یهودانو په صندکونو «چZ وایي:  ،پېژندل شوې ده
چـZ د نرمانـد پاچایـانو د بارنـانو د اېـل کولـو  ،کZ وه

  ».ځواک الس ته راوړ
د یهودانـو اقتصـادي ځـواک هـومره  خو ورو ورو      

چـZ د انګلسـتان د لویـو کورنیـو او اسـیالنو  ،ډېر شـو
خیال له یـې د ناهوسـاینZ الملونـه چمتـو کـړل و پـه 
هڅــه کــZ شــول چــZ پــه کومــه توګــه ځانونــه د هغــو 

 ،چZ له یهودانو څخه یې اخیستX وو ،پورونو له بنده
خالص کړي. په پای کZ یې له دې نه بلـه هـېڅ ښـه 

چZ د مذهب توپیر پلمـه کـړي او  ،له و نه موندلههوب
یهودان له انګلسـتان څخـه بهـر وغورځـوي او همـدا 

  م کال کZ سرته ورسولو.۱۲۹۰کار یې په 
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 ،دا پېښه د دې خبرې لـه دلیلونـو څخـه یـو دی      
 Zمذهبې کشال  عمومن مال* او اقتصـادي ولـ  چ
  .لري

  ٭٭٭٭٭
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۲۱  

  د کار د قانون منځ ته راتلل
  
له هغه ځایه چZ د سینیورانو فشار د بزګرانـو پـه       

مټونو خورا دروند او له بله پلوه د کـار رونـق هـر ورځ 
سرفان له  ،پورته تللو او کارخونو کارګرانو ته اړتیا لرله

 Zکلیو څخه تښول او ښارونو ته یـې مـ� کولـو. هسـ
مـZ پېـړۍ د تښـتېدلو بزګرانـو ۱۴چZ د انګلسـتان د 
چZ د تښتېدلو مریانو شـمېر  ،ېر ؤشمېر هم هومره ډ

  مZ پېړۍ په امریZ کZ.۱۹د 
کال کZ درنـه نـاروغX  ۱۳۴۹د پېښZ له مخZ په       

راغله او اروپایې ونېوله او د اروپا او انګلسـتان نـږدې 
  میلیونه اوسېدونکX یې له منځه یووړل. ۲۵

له دې نـاروغۍ نـه دوې پـایلZ الس تـه راغلـZ: د       
ت وموند. هغه بزګران چZ ژونـدي نفوس شمېر کمښ

څه شتمن شول او څه پراخـZ زمـZ یـې  ،پاتZ شول
  .الس ته ورولوېدې
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په دې توګـه لـه هغـه ځایـه چـZ د سـینیور اړتیـا       
 ،بزګر ته زیاته شوه او زمZ ته د بزګر اړتیـا لـږه شـوه

چـZ پـه اربـابي زمـو کـZ پـه  ،نور بزګر نه حاضـرېدل
و ځورول وزغمـX. لـه دې کرلو بوخت شX او د اربابان

 ،چـZ د کرنـZ لپـاره یـې څـوک نلـرل ،کبله سینیوران
زمZ په خپله سرفانو ته اجاره ورکړي  ،ناچاره کېدل

  .او یا دا چZ اصولن زمZ په لږه بیه وپلوري
په پای کZ سینیورانو الس په کله پرېړه پورې       

یې وضـÐ کـړ. دا قـانون د ټولـو » کار قانون«کړ او د 
 ،چZ د لږکیو لخوا وضÐ کېـږي ،قانونونو په توګههغه 

  د بزګرو پرګنو پر ضد ؤ؛ د دې قانون له امله:
هر څوک چZ عمر یې له شپېتو کلـو نـه ټیـټ  -۱      

م کـال نـه مخـZ ۱۳۴۷چـZ لـه  ،باید به هغه مزد ،ؤ
  په کرهڼه بوخت شX. ،دود ؤ
هر سینیور به چZ له دې نـه پورتـه السـمزد  – ۲      

  .د غرامت په ورکولو محومېده ،لوپرې کو
خپل سرفان کار ته اړ کړي  ،سینور حق الره – ۳      

  .بندي یې کړي ،او که هغو ونه منله
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چـ  د  ،دا د هغو زلنـدو قـانونونو یـوه بېلګـه ده      
زیار اېستونکو پرګنو د بنـدېوانۍ لپـاره وضـy شـوی 
ــه  ــانونونو اغېــزې ال هــم د نــړۍ پ دی! د دې ډول ق

 ،په ځانګړې توګه زموږ پـه هېـواد کـ  ،ونو کۍهېواد
پات  دي. آیـا دا  ،چ  له نورو څخه وروسته پات  یوو

چـ  د سـتمګرو عدلیـه او امنیـه  ،هغه قانونونـه دي
ځواکونه د هغه نه په بشـپړه خونـد او رنـګ یادونـه 
کوي او هغه مقدس ګڼي؟ آیا په رښتیا سره کـوالی 

  لو؟شو دغه حق وژونک* قانونونه مقدس وبو
چ  په جنایي مح
م  ک  ویل:  ،آیا ډاکټر اران*      

چ  د پرګنـو د ګټـو  ،یوازې هغه قانون مقدس دی«
  حق نلرلو؟ ،»ساتونکe وي

  ٭٭٭٭٭
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۲۲  

د بزګرو خوځښت یا په انګلستان ک  د سرواژ 
  راپرځېدل

  
ــابریو        ــوا او د ف ــوې خ ــه ی ــار ل ــینیورانو فش د س

چـZ دې  ،ن بزګر اړباسـلجذبې له بلZ خوا د انګلستا
نه زغمونکZ وضعZ ته پای ورکړي. په پای کZ بزګـرو 

م کال کZ الس په یوه لوی خوځښت وواهه ۱۳۸۱په 
او دوکان(دوک خان ته وایي) او د پاچا نور چوپړ یې 

  ووژل.
چZ د خپـل ځـور لیلـX  ،د بزګرو اصل� فکر دا ؤ      

آثار لـه منځـه یوسـX او هـر چېـرې بـه یـې چـZ کـوم 
  .اور یې وراچولو ،ېړه لی' الس ته راوړلوپر

د انګلستان لویو کورنیو ونکـوالی شـول د بزګـرو       
ــوړه  ــه پ ــوه ځــل د لویښــت ل ــږي. ی ــدې ودرې ــه وړان پ
راښته شول او وتښتېدل او په جګړو کZ پټ شـول. 
خو بزګـر ښـارونو تـه والړل او بورژواګـانو لـه هغـو نـه 

و لندن ته م� نسبتن ښه هرکل� وکړ. په پای کZ بزګر
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دوهــم راوړ او لــه هغــه ځایــه چــZ د انګلســتان پاچــا 
ــارد ــ' ؤ ریچ ــو ،ال هل ــې کول ــد ی ــه د  ،ان چــZ دوی ب

  .سینیورانو له منګلو خالص کړي
د بزګرو پوځ لندن ته ننووت او اسیلZ کورنZ یې       

ووژلZ. خو پاچا ته یې موکه ورکړه او له هغـه نـه یـې 
دشـاه لـه بزګـرو چZ کتنه ورسره وکـړي. پا ،وغوښتل

چـZ د هغـو هیلـZ سـرته  ،سره وکتل او هوډ یـې وکـړ
ـــدورو  ـــو او خون ـــم د رنګین ورســـوي. مســـتوفیانو ه
فرمانونو په لیلو پیل وکړ. د دې سـاده ډبـو بزګرانـو 

 ،هرې یوې ډلZ به چZ د پاچا دا فرمـان تـر السـه کـړ
په خندا او خوښۍ سره به بریال� لـه لنـدن نـه ووتـل. 

شــو او لــه څــو زرو نــه زیــات  کلــه چــZ شــمېر یــې لــږ
پاچا بیـا کتلـو وعـده ورکـړه او لـه  ،کسان پاتZ نشول

د  ،خپــل پــوځX ځــواک ســره د کتلــو ځــای تــه راغــ�
د  ،بزګرو مشر یې مخZ ته ورغ�. کله چZ نـږدې شـو

چـZ تـر کـالیو  ،پاچا یوه ملګري پـه هغـZ وسـلZ سـره
په بشـپړه نـه نـارینتوب سـره  ،الندې یې پټه کړې وه

ه ســر ګــوزار کــړه او هغــه یــې پــه زمــه یــې د هغــه پــ
راوپرځولو. د پاچا ملګري د هغه مشر ګېرچاپېره ټول 
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چZ مشر یـې وژل شـوی  ،تر څو بزګر ونه وینX ،شول
دی. خــو بزګــرو وکتــل او پــه خوځښــت راغلــل. پاچــا 

چـZ لـه خپـل ځـای نـه ونـه  ،خپلو ملګرو ته امر وکـړ
 Zکـړ او د بزګـرو مخـ Zخوځېږي او خپله یې آس ره

هغو تـه یـې وویـل: تاسـو پرتـه لـه مانـه بـل  ،راغ� ته
  .مشر نه لری. زه ستاسو پاچا یم. ډاډه اوس�

چZ د دې هل' څېره ولېدله او اند یې نه  ،خلو      
چZ دومره کرغېړنتوب به دهغـه پـه بـاطن کـZ  ،کاوه
هغه ته تسلیم شول او ریچارد د هغـو پـه سـرکZ  ،وي

  .ودرېدو
خوځښـت هسـZ وشـېندل په دې توګـه د بزګـرو       

ــه  ــو ت ــه قاضــیان کلی ــه وخــت پاچــا او د هغ شــو. هغ
ولوېدل او په وژنو یې پیل وکړ او خل' یې سـل سـل 
کسه په دار ووهل او دې وژنو تـر یـوې مـودې پـورې 

چــZ رعیــت پــه هغــه  ،پایېنــه لرلــه! دا ؤ د پاچــا چلنــد
  رحم وکړ او ده رعیت ته ډاډګېرنه ورکړه!

  پایله:      
ادي پــه هــېڅ هېــواد کــ  پرتــه لــه ځــان هــېڅ از      

  ښندلو الس ته راغل  نه ده.
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ناځوان* او څېرنتوب د هغـو کسـانو لـه  ،خیانت      
خـو د  ،چ  ولس تـه زور وایـي ،ځانګړتیاؤ څخه دي

دغه ځانګړتیاوو م� تل چوپړ مورخـان غـواړي پـټ 
ـــه  ـــه ب کـــړي. زیاراېســـتونک  پرګنـــ  بایـــد هېڅ
ل

رحـم او زړه سـواندۍ هوډونو ونه غولېږي او نبایـد 
  ته ماتل واوس*.

  ٭٭٭٭٭
  

د بزګرو خوځښت په هغZ دردوونکZ وضعZ پـای       
خو د ولس د خپلواکۍ روح یې څرګنده کـړه.  ،وموند

له بله پلوه د صنعت رامـنځ تـه کېـدلو او کـارګرانو تـه 
 ،هســZ چــZ وروســته بــه یــې څرګنــده کــړو ،اړتیــا

  چZ د بزګرو ازادي پلZ شX. ،ایجابوله
مـZ پېـړۍ پـه پـای ۱۴له دې کبله د کار قانون د       

کـورنۍ  تودرکZ له اعتباره ولوېده او سرواژ اصولن د 
) Zلـــه ۱۶۰۳ – ۱۴۸۵د ســـلطنت پـــه زمـــان Zکـــ (

مZ پېړۍ پـه پـای ۱۶انګلستان څخه ټغر ټول کړ او د 
 ،مZ پېړۍ په پیل کZ دا یـو قـانونX اصـل شـو۱۷او د 

  .چZ هر انګرېز وګړی ازاد دی
  ٭٭٭٭٭



162                                                     احمد قاسم�

  
۲۳  

د سرفانو په وضع  باندې د ټوکر اوبدلو صنعت 
  اغېزه

  
       Zد ټوکر اوبدلو صـنعت پـه انګلسـتان کـ Zکله چ

چZ وړیو ته ال ډېـره اړتیـا  ،ښاره ده ،م� په ودې شو
 ،چـZ څرځایونـه ال پـراخ ،رامنځ ته شوه او الزمه شوه

ــه  ــر او وړۍ ال پرېمانــه شــX. لــه دې کبل پســونه ال ډې
ــه دې  ــانو پ ــړخان ــل وک ــدې پی ــه  ،بان ــدې پ چــZ کرون

څرځایونو بدلZ کـړي او بزګـر وشـړي او پـه ځـانګړې 
هغوی یې بـې  ،توګه د سرفانو ازادېدل یې پلمه کړل

هسZ چZ په لږه موده کZ پسونه د بزګرو  ،وزلX کړل
کورنیــو ځــای ناســتX شــول. د هغــه دور یــو لیــوال 

خـو اوس  ،پسه پخوا ډېر سر پـه الره ځنـاور ؤ«وایي: 
هغـه ». ان سـړي ،څه ورانـوي او هـر څـه خـوريهر 

) ۱۵۴۶ – ۱۴۰۹نښتZ چZ د اتـم هـانري پـه وخـت (
کــZ د مــذهبې دښــمنیو پــه نامــه د روحانیــانو ســره 
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ــو المــل وګرځېــدې ــو د وژل د  ،پېښــZ شــوې او د هغ
ــاره وې ــدې لپ ــه  ،هم ــو ل ــZ د هغ ــا زم ــZ د کلیس چ

  منګولو نه راوباسX او په څرځایونو یې بدلZ کړي.
ــاال       ــه اړتی ــه څرځــای ت ــدلو د  ،بت ــوکر اوب چــZ د ټ

د سـرفانو  ،صنعت د ودې په اغېزه رامنځ ته شوې وه
ازادۍ سره یې مرسته وکړه. خو د هغو ازادي په هغه 

چZ بیان مو کړله. له دې کبله هغو  ،توګه ترسره شوه
خــو  ،ســتم ځپلــو بیــا هــم الس پــه خوځښــت وواهــه

ــای  ــZ ســره پ ــه عــام وژن داځــل یــې هــم خوځښــت پ
  .وموند

چــZ پــه دې توګــه لــه خپلــو پالرنیــو  ،هغــه بزګــر      
ــه  ،کرونــدو څخــه شــړل شــوي وو غــالبن الس یــې پ

خـو دا  .وزګار ګرځېدو او یا په غال پورې کولـو ،سوال
چـZ ورځ پـه ورځ  ،وضعه د فابریه لرونکو په ګټـه وه

  یې کارګر ته ال اړتیا موندله.
 ،ازاد ويچــZ  ،هغــو داســZ کســانو تــه اړتیــا لرلــه      

یانZ په زمZ یا اربـاب پـورې تړلـ� نـه وي او پـه کـم 
مزد سره په کار بوخت شـX. دا وه د فابریـه لرونکـو 
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په ژبه د ازادۍ مانا! لـه دې کبلـه د وزګـارانو پـر ضـد 
درانه قانونونه وضعه شول او هغـو تـه یـې کلـه سـزا 

د  ،تر څو د فـابریZ پـه لـور وشـړل شـX. نـو ،ورکوله
چـZ پـه ازاده توګـه  ،حقیقت کZ دا وه سرف ازادي په

Xچوپړ ش Xه لرونک  .د فابری
په دې توګه هغه بدلون چZ د ټوکراوبدلو صنعت       

داسـZ  ،له امله د سرفانو په وضعیت کـZ وړکـړی شـو
  لنډوالی شو:

په فیوډالX دور کZ د بزګر د کرنZ اسباب د ده په       
ی خپــل الس کــZ وو او پــه بنســټیزه توګــه یــې کــوال

چـZ کرنـه یـې  ،چه هغه له هغZ زمـZ څخـه ،نشول
خــو د بزګــر ازادي داســZ بڼــه  ،پــرې کولــه بهــر کــړي

چZ زمـه یـې لـه هغـه نـه واخیسـته او یـوه  ،ومونده
 Zه یې د اجارې الس ته راوړلـو پـه بـدل کـبرخه زم
هغه ته پرېښودله. د بزګرو ګـڼ شـمېر هـم پـه وزګـار 

یـا کـZ اختـه ګرځېدلو او غال سر شول او یا پـه چوپړت
  شول. 
  ٭٭٭٭٭
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پــه دې توګــه انګلســتان د صــنعت مرحلــZ تــه       
 Zورسېدو. موږ له دې کبله د انګلستان پـه تـاریخ کـ

ــدې الړو ــدې دې  ،وړان ــورو وړان ــر ن ــتان ت ــZ انګلس چ
مرحلZ ته ګام کېښود. اوس لږشانZ شاته ستنېږو او 
 Zنورو اروپایي ولسونو او په ځـانګړې توګـه لـه فرانسـ

  ې کوو.څخه خبر
  ٭٭٭٭٭
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۲۴  

م  پېړۍ تر پایه پورې فیودال* دور ته یوه ۱۳د 
  بشپړه کتنه

  
  د مدیتران  د سوداګرۍ تړل کېدل:      
      Zنــړۍ کــ Zد  ،پــه پخــوان Zد روم پــه دور کــ Zیــان

 ،مدیترانZ سمندرګZ د داخلـX سـمندرګX پـه توګـه ؤ
 Zڅنـډې د روم دولـت پـه خپلـ Zد هغه ټـول Zچ Zول
ولZ کZ لرلZ او د شا او خوا تمـدنونو د مـدیترانZ د 
سمندرګX له الرې له یو بل سره اړیZ لرلـZ او هغـه 
ــو د وړو راوړو  ــو دجنســونو او فکرون ســمندرګ� د هغ
وزلـــه وه. پـــه دې دور کـــZ د هغـــه ټولـــو هېوادونـــو 

چZ د برتانیا د جزیرو او فرات د سـیند تـر  ،فعالیتونه
  سمندرګX په لور وو. د مدیترانZ ،منځ پراته وو

وروســته لــه هغــه چــZ جرمنــانو د روم پــر دولــت       
بیـا هـم د مـدیترانZ سـمندرګ� د  ،باندې یرغـل وکـړ

ــد ؤ ــق خاون ــا ،رون ــا هــم ایټالی ــZ چــZ بی ــZ ،ول  ،افریق
ـــه الرې د  اســـپانیې او فرانســـZ د دې ســـمندرګX ل
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چـZ قسـطنطنیه  ،بیزانس له امپراطورۍ (ختیـز روم
ــه ــZ لرل ــZ ک ــه ول ــې پ ــZ. د دې ی ــZ لرل ــره اړی ) س

چـZ  ،وضعیت له امله یو اقتصادی ژوند رامنځ ته شو
د  ،پـه حقیقـت کــZ د پخـوانX دور مسـتقیمه لــۍ وه

بېلګZ په توګه د سوریې اوسېدونکو له پنځمZ نـه تـر 
ــدرونو او د مصــر او  ــدیزو بن ــورې د لوی ــړۍ پ اتمــZ پې
 ZـکوچنZ آسـیا د بنـدرونو تـر مـنځ سـوداګریزې اړی

.Zلرل 
       Zپېـړۍ کـ Zپـه اوومـ Zچـ Zخـو وروسـته لـه هغـ

ــه راننوتــل او د مریترانــZ ختیــزې  ،مســلمانان ډګــر ت
ســهېلX او لویــدیزې څنــډې یــې فتحــه کړلــZ او د 

م زېږیز کـZ د دوی الس تـه ۷۱۹قسطنطنیې ښار په 
د سوداګرۍ وضعه بدلـه شـوه او پـه حقیقـت  ،ولوېدو

ــZ د اروپــا ســوداګري پــه مــدیترانZ کــه پــای تــه  ک
سېده. له دې نه وروسته د مدیترانZ سمندرګ� نه ور

بله د هغو تر مـنځ  ،یوازې چZ د تمدنونو اړیه نه ؤ
 Zپه ټولو څنډو ک Zیو بند ګڼل کېده. پخوا د مدیتران

خو اوس دوه تمدنـه رامـنځ تـه  ،یو تمدن شتون الره
شوي وو: رومX تمدن په شمال کZ؛ اسـالمX تمـدن 
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دا دوه تمدنونــه پــه  ســهېل او لویــدیز کــZ. ،پــه ختیــز
خپلو کZ غلیمان وو او د هغو یو پر بـل بانـدې یرغـل 
ـــووړو او  ـــه ې ـــه منځ ـــډولتیا ل ـــادي ان ـــوان� اقتص پخ
اقتصادي فعالیت له مدیترانZ څخه د بغـداد پـه خـوا 

  .لور شو
د اتمـــZ پېـــړۍ پـــه تـــرڅ کـــZ د مـــدیترانZ د       

چZ سـواګر لـه منځـه  ،سوداګرۍ بندېدل المل شول
ــدوالړ شــX او ښــ ــه الس کــZ  ،اري ژون ــو پ چــZ د هغ

م� په پرځېدو شX. په پایله کZ عمـومX  ،ساتل کېده
چـZ د  ،بېوزلX څرګنده شوه او د هغZ یوه نښـه دا وه

Zسپینو زرو روپې د سرو زرو روپو پر ځای کېناستل.  
ــل:       ــق پی ــه رون ــوداګرۍ د بېرت ــZ د  د س ــه چ کل

 Zختیــز او سـهېل د مســلمانانو پـه الس کــ Zمـدیتران
د ختیز روم او ایټالیا سوداګرو اړیZ هم لـه  ،ولوېدل
د افریقZ له شـمال او د اسـپانیې لـه سـهېل  ،سوریې

ســره وشــلېدې او یــوازې د لویــدیز او قســطنطنیې 
مســیحX بنــدرونو ســره یــې (وړانــدې لــه دې چــZ د 

  .مسلمانانو الس ته ولوېږي) سوداګري کوله
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ــوپیر ؤ ،خــو د دې خبــرې المــل        ،چــZ مــذهبي ت
چـZ وکـوالی شـX  ،سوداګرو ته دومره ځواکمن نـه ؤ

هغـــوی د ډېـــرې مـــودې لپـــاره د مســـلمانانو ســـره 
  .سوداګرۍ نه منÐ کړي

ــوي       ــدل ش ــل لې ــۍ  ،ت ــواک روپ ــو ځ ــ  د پیس چ
لمنانځونکو وګړو ته په څو ځلو د مذهب له ځواکـه 
ډېــر دی او عمــومن د مــذهب ځــواک یــوازې د دې 

پــه مونــدلو کــ  چــ  لــه هغــو ســره د روپیــو  ،لپــاره
  .ورباندې ګران دی ،مرسته وکړي

 ،له دې کبله سـره د دې چـZ د مـدیترانZ ختیـز      
سهېل او لوېدیز د مسیحیانو په خبره له کفـارو سـره 

 ،د هماغه نونسمZ پېړۍ له پای نـه لېـدل کېـږي ،وو
چــZ خپلــZ اړیــZ یــې لــه دې ســیمZ ســره لــه ســره 

  .کړهټینګZ کړې او ورځ په ورځ یې پراختیا ور
دې روپۍ لمنـانځونکو سـوداګرو د خپلوګاکـانو       

 ،په دې شرط چ  ښ  روپۍ ورکړي ،له مذهب سره
  .څه کار نلرلو

چZ مسیحX مذهب یې پـه کلـه  ،روپۍ لمانځل      
پــه دې دور کــZ پــه کلــه توګــه څرګنــد  ،محومــوي
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شول او ونیزي سوداګرو اسالو ځوانان د دالماسۍ له 
ا یې غال کول او په بېړیو کZ یـې څنډونه پېرودل او ی

په مصر او سوریې کZ د مسـلمانانو حرمونـو خـوا تـه 
 Zوړل او خرڅول. د مریانو سـوداګرۍ پـه دې دور کـ

چـZ د  ،ونیزي سوداګرو ته هـم هـومره ګټـه ورسـوله
ــړۍ کــZ د فرانســZ او  ــه اتلســمZ پې ــو پ ــورو خرڅول ت

 ،البته مذهب دا چارې منy کـول انګرېز تجارانو ته. 
د چـا غـوږ د اورېـدو پـوروړی نـه ؤ او سـوداګرو خو 

نــه  ،هغـه ګــڼ شـمېرګټه یــې چـ  لــه دې الرې وړلـه
ــه د هغــه د  
ــېدلو دلیــل او بل ــوازې د مجــاز اوس ی
مقــدس اوســېدلو دلیــل بللــو. هــر کلــه چــ  داســ  
کسانو ته د خرافاتو په ضـد د تمـدن او فرهنـګ نـه 

 ،دلتـه د اسـتدالل ځـای نشـته ،وایـي ،خبرې وکړې
ــو دوی  ــ خ ــه ک ــه دې موک ــه پ ــې  ،خپل ــو ی ــ  ګټ چ

  .د مذهب پر ضد استدالل کولو ،غوښتنه کوله
ــورژوازۍ ازادي:       ــو  د ب ــر ټول ــاره ت ــوژوازۍ لپ د ب

پرته لـه  –ولZ چZ بورژواګان  ،ضروري ش� ازادي ده
Xله یوه ځای نـه بـل تـه الړ شـ Xوکوالی ش Zدې چ، 

Xد  ،هوډ وسپاري او هـوډ واخلـ Zپـه خپلـو مـالونو کـ
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نشـX کـوالی سـوداګري  –ف هرډول حق ولري تصر
  .وکړي. دا ازادې د سوداګرۍ لپاره الزمZ دي

خو دې ازادیو په فیوډال� جوړښت کZ شتون نـه       
له دې کبلـه بورژواګـانو د دې ازادیـو دالس تـه  ،الره

راوړو لپاره هڅZ وکړې او په اوومـZ پېـړۍ کـZ یـې د 
ــه ــاک خوځښــتونه مــنځ ت ــه مرســته خطرن  ســرفانو پ

  .راوړل
هغو د سرفانو ازادي هم د همدې خپلو اړتیـاؤ د       

 ،سرته رسولو لپاره غوښتله او اصولن نبایـد هېـر کـړو
 Zبورژواګـــانو ازادي پـــه مطلقـــه توګـــه او د یـــوه چــ

بل
ـه لـه دې کبلـه  ،طبیع* حق په ډول نه غوښـتله
د هغـ   ،چ  ښېګڼې یـې لرلـ  او یـو ګټـه ور حـق ؤ

. مـوږ بـه وروسـته د دې تیګه یې به خپل ټټر وهلـه
  .اصل په هله خبرې وکړو

چـZ  ،د بورژواګـانو د هڅـو اغېـزه وه ،په هر حال      
Zوړانـدې  ،ورو ورو ازادي په ښارونو ک Zمـو چـ Zهسـ

 ،پیل شـوه او پـه تـدریج سـره دود شـوه ،څرګنده کړه
 Zلپاره پـه ښـار کـ Zکه چا د یوه کال او یوې ورځ Zچ

  .ازادېدو ،ژوند کړې وای
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ازادی د بورژواګــانو لمړنــZ  د بــورژوازی قــانون:      
خو نورې اړتیاوې یې هـم لرلـZ. د فیـوډالZ  ،اړتیا وه

دور حقونـــو پېچلـــX دودونـــه لـــرل او وګـــړي یـــې د 
  .سینیورانو د ارادې اېل ګرځول

      Zدور ک Xیوه داوه  ،په فیوډال Zکله د دې لپاره چ
لو کZ چZ دواړه خواوې په خپ ،الزمه وه ،فیصله کړي

) وکــړي او هــر څــوک چــZ ئــلدو -مخــاوی (مقابلــه 
Xبریال� ش،  Zحق دې له هغه سره وي. په دې دور ک

قاضیان عمومن د بزګرو د ټولنZ نه ټاکل کېدل او دا 
 ،وګړي یـوازې د هغـه چـا د دودونـو او رواجونـو سـره

چZ په کلیو کZ یې د کار او یا د زمـZ ملیـت لپـاره 
ښاري ژوند نه یې کـافX خبـر آشنا وو او د  ،ژوند کاوه

  .نه لرلو
له دې کبله کله چZ بورژواګان منځ ته راغلـل او       

کوالی یې نشول خپـل ښـاري  ،ښارونو شتون وموند
چـZ د دوی  ،ژوند له دې حقونو او دې دودونـو سـره

اداره کـړي. بورژواګـانو  ،له وضعZ سره جوړ نه راتلـل
ده توګـه چZ پېښـZ پـه سـا ،هسZ حقونو ته اړتیا لرله

حلـZ کـړي او د دواړو خـواوو د ادعـا د زبـات الره پــه 
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ــد  ــانو د ژون ــه راوړي او د بورژواګ ــه الس ت اســانه توګ
  .اړتیاوې په ښه توګه په پام کZ ولري

چZ د یوولسمZ پېړۍ پـه پیـل  ،په دې توګه وینو      
کZ د ټولنیزې اړتیـا لـه املـه څـه سـوداګریزه حقونـه 

ینيـزه حـال کـZ وو. دا چـZ ال پـه جن ،رامنځ ته شول
چــZ لــه عمــل نــه  ،حقونــه  د هغــو دودونــو ټــولګۍ وه

چـZ  ،الس ته راغلـZ وه او یـو ډول نړېوالـه مسـئله وه
سوداګرو په خپلو منځو کZ منځ ته راوړې وه. خو لـه 
هغه ځایه چZ یاد شـویو حقونـو ال قـانونX بڼـه نـه وه 

Zعمومن سوداګرو د خپلـو اختالفونـو د حـل  ،موندل
  .کمانو ته رجوع کولهلپاره حا

پـه  ،چZ پـه دې توګـه جوړېـدلZ ،هغه محمو ته      
 Zانګلستان کـ»ZمـولـZ چـZ  ،ویلـZ» خـاورینZ مح

هغه  ،چZ دې محمو ته یې رجوع کوله ،هغه کسان
  .چZ تازه له الرې نه رارسېدلX وو ،سوداګر وو

سـینیوران  ازاد ښـارونه: ،بورژواګان ،سینیوران      
ژر د ښـارونو د ودې او  ،Z روحـانX ووچ ،پرته له هغه

ولـZ چـZ پـه هماغـه  ،پرمختګ په ښـېګڼو پـوه شـول
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پرتله به یې چZ دې ښارونو ته په سـیندونو او واټونـو 
 ،کZ تګ راتګ زیاتولو او د پیسو کچه یې پورتـه وړلـه

د ســینیورانو خزانــه هــم هــومره ال ډکېدلــه. نــو د 
لـو مـاڼیو چZ که په کلیو کـZ پـه خپ ،اریانتیا وړ نه ده

د ښار له اوسېدونکو سره یې لږې  ،کZ یې ژوند کاوه
Zلرل Zتر دې چـZ لـه پورژواګـانو سـره اخـتالف  ،اړی
  .پیدا کړي

خو روحانX سینیورانو د ښـارونو او د بورژواګـانو       
چـZ د ځینـو جګـړو  ،له ژوندانه سـره مخالفـت کولـو

Zله مخ Zالمل وګرځېدل. د پېښ،  Zپه هغه جنګ کـ
مـــZ پېـــړۍ پـــه دوهمـــZ نیمـــایې کـــZ د ۱۱چـــZ د 

د لمبـاردي  ،امپراطورانو او پاپ پـه مـنځ کـZ ونښـتو
چZ د دې روحانX  ،ښارونو اوسېدونکو موکه وموندله

م کـال کـZ ۱۰۷۷شاهزویانو پر ضد پاڅون وکړي. په 
د کامبر ښـار د هغـه اسـقف (لـوی کشـیش) پـر ضـد 

  .قیام و کړ او تر ټولو پخوان� کمون یې منځ ته راوړ
پــه دې توګــه ښــارونو د اوومــZ پېــړۍ پــه پیــل او       

ځینو د همدې پېړۍ په ترڅ کZ د ښاري جوړښـتونو 
  .چZ دوی د ژوندانه بڼې ایجابول ،خاوندان شول
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 ،دا وه ،هغه څه چZ بورژوازي یې ځـانګړې کولـه      
 Zیــوه وتلــ Zــو پــه مــنځ کــچــZ بــورژوازي د پــاتZ خل

کلیــو ســره طبقــه جوړولــه. نــن د ښــارونو تــوپیر لــه 
چــZ د ښــارونو اوســېدونکX ډېــر او ادارې یــې  ،دادی

خو بل باندېوال� نلري او نورو عمـومX او  ،پېچلZ دي
  .ځانګړو حقونو خاوندان نه دي

خو بورژواګان داسZ نه وو او د حقونو لـه پلـوه د       
چZ د ښار له دېواله نه یې بهـر  ،ټولو هغه کسانو سره

دا چZ انسـان د ښـار لـه توپیر درلوده؛ هم ،ژوند کاوه
ــده ــه تېرې ــډ ن ــه  ،دړې او ډن ــو او پ ــه ورتلل ــړې ت ــZ ن بل

ــه   ــې پښ ــZ ی ــیمZ ک ــو س ــو حقون ــZ د بېل ــت ک حقیق
کېښودله. بورژواګان د لویـو کورنیـو او روحانیـانو پـه 

  .شان په عموم� حقونو کZ ګډ نه وو
د ښار زمZ هم ښېګڼې درلودلZ او د پناه وړلـو       

 ،چا هلته کـډه کـړې وای که هر ،ځای شمېرل کېده
Xکلیسا ته پناه یوس Zد دې په شان چ،  Zپه امـان کـ

ؤ. لنډه دا چZ پورژوازي له هره پلوه ځـانګړې طبقـه 
ګڼل کېدله او بورژواګانو د کلیو خلو ته د زبېښـاک 
په سترګه کتـل او پـه بشـپړه کسـت (حسـادت) سـره 
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له خپلو ښېګڼو څخه هغـو تـه څـه شـ�  ،حاضر نه وو
  .ورکړي

مZ پېړۍ ۱۲چZ د  ،دلته دا ټکZ هم باید یاد کړو      
مZ پېړۍ پورې په ټـولZ اروپـا کـZ د ښـارونو ۱۵نه تر 

  .نفوس د ټول نفوس یو پر لسمZ برخZ نه ډېر نه ؤ
  د سوداګرۍ اغېزه په فیوډال* جوړښت باندې:      

سـینیورانو  ،کله چZ سوداګرۍ رونق وموند – ۱       
خپــل ژونــد تــه د هغــو  ،تلاو د هغــو چــاپېروالو غوښــ

چZ د سوداګرۍ له الرې د دوی الس  ،شیانو په وزله
لویښت یا لږ تر لږه هوساینه ورکړي. کـه  ،ته رسېدل
مZ پېړۍ کـZ د ټـولنZ د لـوړو ۱۲مZ او ۱۱چېرې په 

 ،چـZ د خـوړو ،وینو ،طبقاتو د یوه وګړي ژوند وڅېړو
کالیو او د کور او نورو شیانو له پلوه یې لګښت خـورا 

  پورته تلل� دی.
پــه دې توګــه د زمــو د لویــو خانــانو اړتیــاوې       

خـو د  ،زیاتېدې او د جنسونو نرخونه هـم پورتـه تلـل
ولـZ  ،یاد شوو خانانو عاید پـه هغـه انـدازه نـه ډېرېـدو

چZ دوی خپل عواید د هغو دودونـو پـر بنسـټ الس 
چZ مقدس شمېرل کېدل او هغو تـه ډېـره  ،ته راوړل
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نـوی عایـد  ،ه دې دودونو تېری وکړيچZ ل ،ګرانه وه
 Zکـورن Zلـه دې کبلـه ډېـرې اسـیل .Xو نـه واخلـخل
 Xــوال ــا دی ــدان) پــوروړي او ی ــانZ د زمولــوی خاون (ی

مـZ ۱۳چـZ د  ،د بېلګـZ پـه توګـه کېسـه کـوي ،شول
Zد خانانو شمېر  ،پېړۍ په نیمایي ک Zپه یوه سیمه ک

  .کسانو ته راټیټ شو ۲یا  ۱کسانو نه  ۶۰له 
البته ځینZ خانان د دې بحـران پـه وړانـدې  – ۲      

په دې مانـا چـZ پخـوانX دودونـه یـې مـات  ،ودرېدل
ــړل ــZ د جنســونو د  ،نک ــول چ ــوالی ش ــې ک ــو وی خ

د  ،ګرانېدو څخه تر څه هانده پورې مخنېـوی وکـړي
کـZ ځېنـو مهمـZ » کـور«بېلګZ په توګه پخوا په هـر 

ــې  ــرفان ی ــه س ــس کس ــو ل ــتون الره او څ ــاوو ش کارګ
چZ ټوکر او یـا د کـار افـزار جـوړ کـړي او پـه  ،بوختول

دې حــال کــZ چــZ همدغــه لوښــX د ګاونــډي ښــار د 
 Zخانـان پـه هڅـه کـ Zکسبیانو لخوا جوړېـدل. ځینـ

ــه  ،شــول مــZ ۱۲چــZ دا راز کارګــاوې منــÐ کــړي او پ
پېړۍ کZ دا کارګاوې نږدې ټولـو ځـایونو کـZ مـ� پـه 

  زوال شوې.
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ــانو – ۳       ــو خان ــرو لوی ــZ  ،ډې ــدل چــZ ځین ــږ مون ل
شـراب او نـور چـZ د  ،کېـدونکX جنسـونه لـه مالګـه

لېــرې پرتــZ  ،دوی پــه امالکــو کــZ نــه مونــدل کېــدل
زمZ یې خپلZ کړې وې او دا جنسـونه یـې لـه هغـه 

چZ  ،نور لوی خانان دې ته اړ نه وو ،ځایه چمتو کول
دا لېرې پرتZ زمـZ وسـاتX او د هغـو پـه پلورلـو یـې 

  .پیل وکړ
 ،ګرۍ له نورو اغېـزو څخـه یـوه دا وهد سودا – ۴      

چـZ لـه هغـه ځایـه چـZ جنسـونه ورو ورو لـه بهـر نـه 
چZ د خپلو  ،کورنZ په هڅه کZ شوې ،پېرودل کېدل

چـZ  ،دې خبـرې دوی اړ کـول ،روپیو عاید ډېـر کـړي
سرواژ له منځه یوسX او یا یې شدت لږ کړي. ولZ یو 

دوې ګټـې یـې لرلـZ: یـو دا  ،سرف به یې چZ ازاد کړ
بلـه  ،Z سرف د ځان ازادۍ لپاره پیسـZ پـرې کـولZچ

دا چZ له ازادېدو وروسته هم له خپلZ زمZ څخه نه 
تېرېدو او د هغZ اجاره اخیستونک� به شو. په همدې 

 ،چZ سرفانو کوالی شول خپل هوډونـه ،موکه کZ وو
د بېلګZ په توګه د بېګار دنده یې د پیسو په بـدل لـه 
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و پــه پیســو کېــدالی خپلــه ســره لېــرې کولــه. ورو ور
Xشول هر څه وش.  

چـZ د  ،د سوداګرۍ نفوذ بیـا دا اغېـزه لرلـه – ۵      
Zــاوبــو او هــوا ســره ســمون  ،کرهڼــې ډول تــه د زم

ورکول کېدو. تر هغه دمه چZ د شیانو وړل راوړل لږ 
 ،اړتیا پیدا کېـده ،پلX کېدل او د هېڅ په حم کZ وو

وباتو راز د حب ،چZ سینیوران په هره توګه چZ کېږي
ولـZ چـZ لـه بلـه  ،راز ډولونه په خپلو زمو کZ وکـري

ځایه یې چمتو کوالی نشول. خو له دولسـمZ پېـړۍ 
چـZ سـوداګري دود شـوه او جنسـونه  ،څخه وروسته

سینیوران په  ،یې له یوې سیمZ نه بلZ ته وړل راوړل
چـZ هغـه شـیان پـه خپلـو زمـو کـZ  ،هڅه کZ شول

وا سـره اړونـد ولـري او اوبو او ه ،چZ له زمZ ،وکري
Xپه لږ لګښت سره وکرل ش.  

چـZ  ،د سوداګرۍ له اغېـزو څخـه دا هـم وو – ۶      
یانZ په الس پر الس کېدو  ،زمZ خوځېدونکZ شوې

چZ بزګرانو پـه دې موکـه  ،په دې توګه –یې پیل وکړ 
کZ په ګاونډي ښار کZ یو بازار لرلو او لـه دې کبلـه د 
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ذوق په ده کZ پیدا شو. پـه پیسو لرلو او ذخیره کولو 
همدې موکه کZ هم د ښارونو شـتمن بورژواګـان پـه 

ولـZ چـZ غوښـتل  ،چZ زمZ واخلـX ،هڅه کZ شول
ــې ــې ی ــه ګټ ــې هغ ــه  ،ی ــه الس ت چــZ د ســوداګرۍ ن

Zپه کار واچوي. پـه دې توګـه  ،راوړل Zو کپه دې زم
 Zد لمړنیو خاوندانو له السه وتل Zورو ورو ځینZ زم

  .دانو السو کZ لوېدلZاو د نویو خاون
پـه منځنیـو پېړیـو کـZ د  ترانسپورتe ستونزې:      

انسان او شیانو په وړو راوړو کZ خورا سـتونزو شـتون 
الره. پخوانیـــو رومیـــانو د خپلـــو یرغلونـــو لپـــاره پـــه 
ځانګړې توګه واټونو ته خورا اهمیت ورکولـو او هڅـه 

  .چZ هغه ښZ وساتX ،یې کوله
فیـوډالX دور کـZ د هغـو ګـډوډیو خو دا واټونه په       

د مرکــزي ځــواک د لــږ  ،چــZ پېښــZ شــوې ،لــه املــه
کېـدلو لـه املـه او د ســوداګریزو اړتیـاؤ د کمښـت لــه 
امله ویجاړې شوې او د بېلګZ په توګه په نهمZ پېړۍ 

  .کZ یې د خواخوږۍ وړ وضعه لرله
په فیوډالX دور کZ ښه واټونه له منځـه تلـZ وې.       

چZ پخـوا د واټونـو د سـاتلو او  ،حقونهخو د الرساتلو 
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ان  ،هماغسـZ پـاتZ وو ،ودانولو لپاره اخیستل کېـدل
نوي حقونه هم منځ تـه راغلـX وو او لـه دغـو حقونـو 
څخــه هــیڅ یــو یــې اصــلX مــوخZ تــه نــه رســېدلو. د 

 ،الرساتلو حقونه په حقیقـت کـZ یـو ډول مـالیې وې
چZ د سینیورانو له خوا اخیسـتل کېـدلZ او حمـل او 

قـل یــې پــه کلــه توګـه فلجــول. د الرســاتلو لــه دې ن
حقونو څخه یوې پیسZ هم په الر جوړلـو لګښـت نـه 

چZ په سـوداګرۍ  ،موندلو او یادشوي حقونه یو بار ؤ
ـــې هغـــه د  ـــورې ی ـــه پ ـــر پای ـــدو او ت بانـــدې تحمیلې
سینیورانو د زورچلولو او ناوړې ګټې پورتـه کولـو لـه 

  .مادو څخه یوه شمېرله
چZ ازداد شـویو ښـارونو  ،له لمړن� حقله دې کب      

چـــــZ د الرســـــاتلو حقونـــــه دې د  ،دا ؤ ،غوښـــــتلو
 Zتــر دولســم .Xبورژواګــانو پــه ګټــه لــه منځــه الړ شــ

چـZ  ،پېړۍ وروسته د ښارونو سوداګران بریالX شول
 Zولـو څخـه پـه پردیـو هېوادونـو کـد الرساتلو له پرې

تـر یـوه هانـده پـورې وبخښـل  ،چZ ترې تېرېدل ،هم
Xــه ســر د  ،شــ ــر دې د ســوداګرو د الرې پ برســېره پ

الرساتلو د حقونو د اخیستلو لپاره ډېرو بارونو شتون 
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 Zپېړۍ په پای کـ Zپه توګه د څوارلسم Zالره. د بېلګ
او د دانوب سـیند (یـوازې پـه  ۳۵د الپ سیند په سر 

ځـایونو د الرسـاتلو د  ۷۷ښته اطریش کـZ) پـه سـر 
  .حقونو اخیستلو لپاره شتون الره

ـــدو ســـره        د واټونـــو وضـــعZ د جنســـونو د ځنډې
مرسته کوله. په ژمZ کـZ نـږدې ناشـونZ وه لـه هغـو 

تېر شـX.  ،چZ له اوبو او خټو به ډکېدلZ ،واټونو څخه
چZ د  ،د واټونو ساتل او ودانول د هغه چا په غاړه وو

هغو په ساتلو کـZ یـې ګټـه لرلـه او عمـوم� ځواکونـو 
ولــه. لــه دې کبلــه د نــږدې هــېڅ راز الســوهنه نــه ک

واټونو د وضعZ ښـه کېـدل یـوازې د مسـاپرو او هغـو 
چـZ د مقدسـو ځـایونو  ،کسانو د ابتکارونو له امله وو

  .زیارت ته تلل
ــده ده       ــه  ،څرګن ــد ل ــایل بای ــپورتX وس ــZ ترانس چ

واټونو سره سمون ولري. په پایله کZ یـې عمـومن د 
 خــو د تجــارت ،دوه ټېــره ګــاډیو څخــه کــار اخیســتلو

خورا لویـه برخـه پـه اس بانـدې سـرته رسـېدله او پـه 
ندرت سره یـې درنـدې او څلـور ټېـره ګـاډې هـم پـه 

Zکارول Zډبرینو واټونو ک.  
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چZ د سـیندونو پـه  ،د واټونو دا وضعه المل شوه      
که څـه هـم چـZ  ،فکر کZ ولوېدل او له هغو څخه یې

په ژمـZ کـZ بـه یـخ وهلـZ او پـه اوړي کـZ بـه ښـته 
  .په ډېرو سیمو کZ ګټه پورته کوله ،Zکېناستل

 ،سوداګري د دې ټولو الرساتلو د حقونو له املـه      
د  ،چZ د هېوادونو په مـنځ کـZ ورپـورې تـړل کېـدل

مخنیویــو ســره مــ� وه. خــو د هغــه پــه بــدل کــZ پــه 
سیاســـX ســـرحدونو کـــZ د ســـوداګرۍ لپـــاره هـــېڅ 

مـZ پېـړۍ کـZ ۱۴ممانعت شتون نه الره او یوازې په 
چلند رامـنځ » د داخلX سوداګرۍ د ساتنZ»Z چ ،وو

ته شو. له دې تاریخ نه مخZ هېڅلـه لېـدل شـوي 
چZ د داخلX سوداګرۍ لپاره کـوم پورتـه والـ�  ،نه وو

قایل شX او له هغـZ نـه د بهرنـZ سـیالۍ لپـاره مالتـړ 
  .وکړي
ــینورانو خپــل منځــX اړیــو پــه اقتصــادي        د س

همـدا چـZ دوه  ولـZ ،وضعZ بانـدې ډېـره اغېـزه لرلـه
د یـو بـل  ،سینیوره بـه پـه خپلـو کـZ پـه جګـړه شـول

سوداګر یې بندې او د دوی مالونه به یې ضبطول او 
Zپـه بلـه توګـه د غلـیم لـه  ،د هغو بېړې یـې اخیسـتل
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 ،سوداګرۍ څخـه مخنیـوی لـه هغـو وسـایلو څخـه ؤ
 ،چـZ نښـته خوشـZ کـړي ،چZ د هغـه اړباسـلو لپـاره

  .کارېدلو
لـه دې  ،وله به بېرته ټینګه شـوهخو همدا چZ س      

تګالرې څخه به کومه نښه هم نه پاتZ کېدلـه او نـور 
چـZ د  ،د هغو وسایلو څخـه د ګټـې پورتـه کولـو فکـر

Xد دې فکـر ،مخام� لوري د ماتولو لپاره په کـار شـ، 
چZ د مخام� لوري بازارونه لـه هغـه نـه ونیسـX او د 

پـه هـېڅ ځـای کـZ نـه کتـل  ،هغه صنایع ضبط کړي
  .دهکې

  ٭٭٭٭٭
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۲۵  

م  پېړۍ تر پایه پورې فیودال* دور ته بشپړه ۱۳د 
  کتنه

  
پانګه (کاپیټال) لـه سـوداګرۍ څخـه رامـنځ تـه       

چــZ د پــانګوالۍ نطفــه لــه  ،هــېڅ شــ' نشــته :شــوه
مZ پېـړۍ څخـه وتړلـ� شـوه او سـوداګري ۱۲هماغه 

چZ له اوږدې مودې څخـه پلـZ  ،یانZ هغه سوداګري
 ګودری' دوفنګـالیې تولید کړه. له  شتمنX ،کېدله

چZ د همـدې دلیـل  ،په نامه یوه کس نه کېسه کوي
چZ سوداګري او پانګه سـره یوځـای پیـدا شـول  ،دی

او تر څنګه یې دا کېسه د ټولـو دورونـو د پانګـه والـو 
  روحیه ځانګړې کوي: 

مZ پېړۍ په پای کـZ پـه ۱۱ګودری' دوفنګال د       
نۍ کZ نړې تـه راغـ� او لـه یوې کلیوالZ بې وزلZ کور

 ،هغه ځایه چZ اړ شو خپله پلرینه زمه خوشZ کـړي
خپل ټول فکر د مزد لپاره په کار واچـوي  ،ناچاره شو
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او د ډېرو بېوزلو په توګه د سیند په غاړه ګرځېـدلو او 
چZ سیند څنډو تـه  ،د هغه شیانو له ټولولو څخه یې

 ،ښـېدلژوند کاوه. په هغه موکه کZ هم ډېر پې ،راوړل
Xبېړې ډوبې شـ Zشـیان  ،چ Zتوپـان هـم د هغـو پـات

څنډو ته راوړل. د پېښZ له مخـZ یـوه ورځ هغـه څـه 
 ،چZ له سینده د ګودریـ' دوفنګـال الس تـه ورغلـل

چـZ یـوه پنـډه وتـړي او د  ،هغه تـه یـې موکـه ورکـړه
ګرځندویو پـه شـان پـه ګرځېـدو روان شـX او لـه دې 

دې وخـت الرې لږشانZ روپې ترالسـه کـړي. پـه همـ
چZ د سوداګرو له یـوې  ،کZ یوه موکه الس ته ورغله

ډلZ سره همسفره شX او په دې سفر کZ یې وکوالی 
شول ډېره ګټـه الس تـه راوړي او د تجـارانو سـره پـه 
کمپنیو کZ شرکت وکړي. یادشوی شرکت ښه بریـال� 

  شو او ګودری' او همچارو ته یې لویه پانګه ورکړه.
لی' په حقیقـت کـZ د نـورو د ګودری' دا برخه       

 Zچــ Zډېــرو کســانو برخــه لیــ' دی. پــه هغــه دور کــ
Zډېـرې پېښـېدل Zپـه اسـانۍ سـره  ،سیمه ایزې قحط

پـه هغـه  ،چZ څوک ډېره کمـه انـدازه غـنم ،شونZ وه
د قحطۍ سـیمZ تـه  ،واخلX ،ځای کZ چZ پرېمانه وو
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ډېـره ګټـه  ،یې یوسX او په ډېره لویه بیه یـې وپلـوري
دا عمــل تکــرار کــړي. لــه دې کبلــه ترالســه کــړي او 

د لمړنیـو  ،احتکار چZ د دې ډول کارونو سرچینه ده
  .سوداګریزو شتمنیو په منځ ته راوړلو کZ دخیل ؤ

په دې توګه د پانګه وال کس روحیه په خورا ښه       
  .توګه پېژندلZ شو

چZ  ،د یو پانګه وال کس ځانګړي صفتونه دادي      
و یـوازینZ موخـه یـې دا د حساب له مخZ کـار کـوي ا

  چZ ګټې سر په سر ډېرۍ کړي. ،ده
ســوداګریزه ګټــه د زم
ــو پېرودونکــ* تــه پ
ــار       

چZ پـه دې توګـه ډېـرې ګټـې  ،هغه سوداګرو ورځ*:
Zله دې ګټې څخه د ګټې پورته کولـو  ،الس ته راوړل

 Zسـیم Zته تر ټولو څخه د ښ Zځای په توګه یې زم
مــZ ۱۳مــZ او ۱۲د پــه توګــه کتــل. لــه دې کبلــه یــې 

ــده برخــه زمــه  ــرڅ کــZ د ښــارونو عم ــړۍ پــه ت پې
ــوس  ــارونو نف ــZ د ښ ــه چ ــه ځای ــه هغ ــتله او ل واخیس

له  ،ډېرېدلو او د دوی زمو پر سر به کورونه جوړېدل
چZ له دوی څخـه  ،دې الرې یې هومره ګټې یووړې

مZ پېړۍ له نیمایې نه له سوداګرۍ څخـه ۱۳ډېرو د 
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مـو لـه عایـد څخـه یـې تېر شول او یوازې د خپلـو ز
چZ که څه هـم زمـه  ،ژوند تېرولو. په دې توګه وینو
خو دا خوځنـده پانګـه  ،د خوځنده پانګZ سرچینه ده

  .چZ بورژواګان یې د زمو خاوندان وګرځول ،وه
پــه دې دور کــ  طبیعــ* ابــرې ډېــر ســوداګریزه       

   :کال* وې
      Xیـې وربانـدې  ،که هغه کال Zپـه دې دور کـ Zچـ
چZ طبیعـX  ،وینو ،په پام کZ ونیسو ،داګري کولهسو

کبان او وړۍ له  ،مالګه ،غنم ،شراب ،ابرې له درمل
  .صنعتX ابرو څخه خورا ډېرې دي

کـالX او  ،نږدې د صنعت ټول ډولونه لـه بوټـان      
پـه دې مانـا  ،افزار د ښارونو په چاپېریال کـZ پـاتZ وو

ړي وو چZ د دې لوښو جوړوونکو هغه یې انحصـار کـ
او یوازې په سیمه ایزو بازارونو کZ یې پلورل. لـه دې 

Xدود وو ،کبله هغه کال Zپه سوداګرۍ ک Zغالبن  ،چ
البته په همدې دور کZ د مـاهوتو  –طبیعX ابرې وې 

 ،(کشــمیرې) ســوداګري د لویــو ســوداګریو څخــه وه
خو د دې ډول صنعتX ابرو سوداګري باید اسـتثنایي 

  .وشمېرو
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په ځینو ځایونو  او معدنونو صنعت: د پښ توب      
پــه  ،کــZ د پښ تــوب ســوداګرۍ پراختیــا وموندلــه

خـو پـه بشـپړه توګـه بایـد  ،سوداګرۍ کZ شامله شوه
چــZ د دې ډول صــنعت پراختیــا پــه منځنیــو  ،ووایــو

چـZ د  ،پېړیو کZ لږه او ناقصه وه او همدا موضوع ده
منځنیـو پېړیـو اقتصـاد د نـوي دور لـه اقتصـاد څخــه 

وي. د ډبرینـو سـرو وېسـتل هـم پـه همـدې جـال کـ
  .درجZ ناقصه وو

لـه یوولسـمZ  :کارپورېشـن -د کسبونو انحصار       
ــه  ــوه ځــانګړې ډل پېــړۍ څخــه وروســته هــر کســب ی

چــZ کارپورېشــن نومېــده. هــرې ډلــZ حــق  ،جوړولــه
 ،چZ خپل کسب هغو کسـانو تـه ځـانګری کـړي ،الره

 Zــو هســ ــوده. دې ډل ــې درل ــوب ی ــZ غړېت چــZ د هغ
چZ د صنعت لـه ازادۍ سـره یـې بشـپړه  ،ونه لرلحق

 ،تضاد لرلو او د هغو بنسټ له انحصار څخه پرته دا ؤ
چZ له خپل صنعت څخه مالتړ وکړي او هغه لـه هـر 

  .راز داخلX او بهرنZ سیالۍ څخه وژغوري
دې کارپورېشنونو د ښـار بـازار د بهرنیـو ابـرو پـر       

چــZ د  ،مــ� تړلــو او پــه څنــګ کــZ یــې څارنــه کولــه
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کارپورېشــن هــېڅ غــړی د نــورو غــړو پــر ضــد شــتمن 
نشX. له دې کبلـه کارپورېشـنونو د خپلـو غـړو لپـاره 

Zــړې لرلــد بېلګــZ پــه توګــه د بیــې او الســمزد  ،پرې
 ،او کـارګرانو شـمېر ،د هغو افزارونو ،د کار ګڼتZ ،کچه

ټاکلZ. هر ډول رکـالم  ،چZ هره کارګاه یې باید ولري
تــر څــو پــه دې توګــه د  ،)(تبلیغــات یــې منعــه کــول

کارپورېشن هېڅ غړی له بل څخه مخZ نه شX او د 
  امان تر هانده برابرتیا په دوی کZ حاکمه وي.

چــZ  ،د هــر کارپورېشــن حقونــه او بانــدېوالتیاوې      
چـZ د  ،المـل شـول ،هغه یې له سیالۍ څخه ژغـورل

Xهیچ چا حق  ،ابتکار ځواک له منځه الړ ش Zچ Zول
جنس له نورو ژر یا ارزانـه چمتـو کـړي او خپل  ،نلرلو

ــــوي. د دې  ــــرر ورس ــــه ض ــــو ت ــــه هغ ــــه دې توګ پ
ــه دا وه ــلX موخ ــنونو اص ــه  ،کارپورېش ــنعت پ ــZ ص چ

تــر څــو د وګــړو  ،وســاتX ،همــاغZ وضــعZ کــZ چــZ وه
Xش Zوضعه هم ثابته پات.  

د کارپورېشن مقرراتو یوه بله بڼه هم لرله او هغه       
مانا چZ د ابرو ډول  په دې ،د مصرفوونکX ژغورل وو
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تر څو له ښال و  ،د کارپورېشن له خوا بیا کتل کېده
د دوکو او جعل لپـاره یـې ګرانـZ سـزاګانZ  ،نه لوېږي
  .ټاکلZ وې

مـZ پېـړۍ ۱۱چZ کسـبیانو د  ،دې کارپورېشنونو      
لمړی هېڅ قانونX بڼه نلرلـه او  ،په پای کZ پیل کړې

 ،وو چــZ د کارپورېشــن غــړي نــه ،هغــه کســبیان یــې
 Ðوټ کولـو (د هغــو د مصـنوعاتو د منــیـوازې د بــای

کارپورېشن کZ غړیتوب  ،کولو) له الرې کوالی شول
خو ورو ورو کارپورېشنونو ځواک وموند او  ،ته اړ کړي

د هغـو واکونـه پـه رسـمیت  ،په پای کZ قانون اړ شـو
Xوپېژن.  

د هغـه کـارګرانو  د کارګرانو او پاترنونو وضعیت:      
پــه صــنعتX ښــارونو کــZ پــه کارګــاوو کــZ چــZ  ،ژونــد

بوخت وو (دوی نبایـد د کسـبیانو سـره اشـتباه و نـه 
پرلـه پسـZ د بحـران او وزګارتیـا سـره مـ� ؤ.  ،نیسو)

ــه او د هغــو د  همــدا بــه چــZ تــوکX د جګــړې لــه امل
ــد شــول ــه بن ــه امل ــو ل ــه کــاره  ،واردول ــه ل کارګــاوې ب

 Zبـه پـه کوڅـو کـ Zودرېدې او د وزګـارو کـارګرانو ډلـ
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خوشZ شوې او یا په کلیو کـZ بـه پـه سـوالګرۍ لګیـا 
  .شوې
د  ،په هغو دورونو کـZ بـه چـZ دا بحرانونـه نـه وو      

کارګاوو د خاوندانو او یا اجـاره لرونکـو وضـعیت بـه د 
خـو کـارګرانو پـه خپلـه غـالبن پـه تنګـو او  ،مننZ وړ ؤ

Zپه هغو کوټو ک Zپه اونیزه توګه به  ،ناولو کوڅو ک Zچ
ژونـد کـاوه او پرتـه لـه خپلـو کـالیو یـې  ،ولZیې کرا ک

هېڅ مال نلرلو. دا کارګران به له یـوه ښـار نـه بـل تـه 
تلل او اربابانو (پاترنانو) سـره بـه اجیـر کېـدل. د دوه 

دا بېوزلX به تر کلیسا  ،نۍ (دوشنبه) سهار به چZ شو
چاپېره عمومX میدانونو کZ کوم ارباب ته سـترګZ پـه 

  .ورځو په موده اجیر کړي چZ دوی د اتو ،الر وو
د کار ورځ د سهار له سره پیل کېـده او پـای یـې       

د ورځZ پای ؤ. د پیسو پرې کول به د خالX (شنبه) 
په ورځ پلX کېدل او سره د هغه چـZ د ښـار مقرراتـو 

 ،چZ پیسZ باید په سـپینو زرو پـرې شـX ،به امر کولو
اربابانو د پرې کولو پـه موکـه خـورا نـاوړه ګټـه پورتـه 

  .کوله
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پـــه دې توګـــه د لویـــو صـــنایعو کـــارګرانو د نـــور       
چZ تر یوه  ،کسبیانو په منځ کZ هغه طبقه تشیلوله

هانــده پــورې د نــن ورځــZ پرولتاریــا تــه ورتــه وه. دا 
د کـالیو او د تریخـوالX لـه  ،»شنو نوکـانو«کارګران د 

پېژنـدل  ،چلند او خبرو کـZ یـې درلـودهچZ په  ،امله
چـZ لـه دې بېوزلـو سـره  ،کېدل؛ هېچ چا له دې نـه

 ،ولـZ چـZ پوهېـدل ،حزر نـه کولـو ،سم چلند ونکړي
د هغـه ځـای  ،چZ که چېرې د دوی څخه یو وشـړي

به د اوږدې مودې لپـاره تـش پـاتZ نـه شـX. لـه دې 
چـZ کـارګرانو د  ،که وینو ،کبله د اریانتیا ځای نه دی

غه دیارلسمZ پېړۍ لـه مـنځ نـه د اعتصـابونو پـه هما
چZ  ،جوړولو الس پورې ګړ. تر ټولو پخوان� اعتصاب

م کـال کـZ د دویـې پـه ۱۲۴۶پـه  ،موږ ته څرګند دی
ښار کZ (د فرانسZ له شمال لویـدیزو ښـارونو څخـه) 

م کZ د ګان د ښار (د بلژی' ۱۲۷۴پېښ شو. په کال 
بدلو کارګران په شمال لویدیز کZ پروت دی) د ټوکراو

په ډله ایزه توګه لـه  ،له اعتصاب څخه هم پورته الړل
ــور روان  ــه ل ــ' د پایتخــت پ ــل او د بلژی ــه ووت ښــار ن
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خو د ښـارونو خلـ' د دوی لـه عمـل نـه خبـر  ،شول
الر یې د دوی پـر مـ� وتړلـه. لـه دې کبلـه پـه  ،شول

م څخه ځینX تړونونـه د ۱۲۴۲هالنډ او بلژی' کZ له 
پر دې بنسـټ چـZ  ،وتړل شول ځینو ښارونو تر منځ

شمن او توطیه ګر کارګران یو بل تـه ورسـتانه کـړي 
او هرکله به چZ کارګران د امر نه د سرغړونو په هڅـه 

  . هغوی یې تبعیدول او یا یې وژل ،کZ شول
هغو کارګرانو چZ د دې دور پـه کارګـاوو کـZ کـار       
زموږ د عصر له مزدورانو سره یې څـو بنسـټیز  ،کولو

  پیرونه لرل:تو
دغــه کــارګران د دې پــر ځــای چــZ پــه لویــو  – ۱      

پـه  ،فابریو کZ په خپلو کZ څنګ تر څنګه کار وکړي
  وړو کارګاوو کZ خواره وو.

پاترن (ارباب) چZ د کار د افزارو څېښتن او  – ۲      
ــا  د هغــو اجــاره  –هســZ چــZ غــالبن پېښــېدل  –ی

د یـوه کـس  اصولن په خپله هم کارګر ؤ او ،لرونک� ؤ
پانګه وال سوداګر په حساب یې کار کولـو او حـال دا 
چZ د نن ورځZ فابریه لروونکX پخپله په هېڅ وجـه 

Xبرخه نه اخل Zکارګر نه دي او په کار ک.  
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له هغه ځایه چZ د ښار مشـران د بورژواګـانو لـه       
 ،په حقیقت کZ داسZ ډاډه مرجÐ ،منځه ټاکل کېدل

شتون نه الره. د هغو  ،ژغوريچZ د کارګرانو حقونه و
پـه بشـپړه  ،چـZ پـه الس کـZ دي ،سندونو پر بنسـټ
چـــZ د لویــو صـــنایعو د کـــارګرانو  ،توګــه څرګنـــدوي

کــارورکونکو پــه  ،زبېښــاک کــومZ درجــZ تــه رســېدلو
پاترنانو او پاترنانو په خپل وار سره په بېوزلو کـارګرانو 

  .فشار راوړلو
  ٭٭٭٭٭
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۲۶  

  ۍ ته بشپړه کتنهم  پېړ۱۵م  و ۱۴
  

مZ پېړۍ په پیل کـZ د ۱۴د  وضعیت: د بزګرانو      
چــZ نــه د ښــارونو  ،اروپــا اقتصــادی وضــعه داســZ وه

  خل' او نه د کلیو خل' هېڅ یو هم خوښ نه وو.
مZ پېړۍ وروسـته د سـرفانو ۱۱چZ له  ،ومو ویل      

خو د سـرواژ دور ډېـرې پـای پـاتZ  ،ازادول پیل شول
پـه ډېـرو هېوادونـو  ،خZ ال ټینګZ وې(باق� مانده) بر

پـه  ،کZ ال درانه بیګارونه په سرفانو باندې تحمیلېدل
دې حــال کــZ چــZ د ســرواژ ښــېګڼې لــه دوی څخــه 
اخیستل شـوې وې. پـه دې مانـا چـZ سـینیورانو پـه 

هماغــه شــان مــو چــZ  –مــZ پېــړۍ کــZ ۱۳مــZ او ۱۲
د خپلو زمو یوه برخه ازاده کړه او په  –څرګنده کړه 

ه یـې ورکولـه او لـه دې کبلـه یـې غـالبن خپلـZ اجار
پخوانZ بڼې له السه ورکړې وې او د بېلګـZ پـه توګـه 
ځانونه یې د خپلو زمو اوسـېدونکو څخـه مالتـړ تـه 
موظف نـه ګڼلـو. سـینیوران پـه هغـه دور کـZ د هغـه 
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چـZ د مـالیو او ارزي  ،زمو لرونکـو پـه حـم کـZ وو
  .حقونو د اخیستلو له الرې یې ژوند کاوه

پخوا سرفان لـه اربـابی زمـو نـه تښـول او نـورو       
سیمو ته تلل او د بـل اربـاب پـه شـنډو زمـو کـZ پـه 

ــاره چــZ د  ،کرهڼــه بوختېــدل او ســینیوران د دې لپ
ناهوبلـه دوی تـه  ،هغو له تېښتZ نه مخنیـوی وکـړي

یـې ازادي ورکولــه او هغـوی یــې اجـاره اخیســتلو تــه 
ــه هغــه ــه دې دور کــZ ل ــه چــZ د  اړباســل. خــو پ ځای
سـرفان کـه  ،سینیورانو ډېرې زمZ ودانZ شـوې وې

عمومن کـوم اربـاب یـې  ،له خپلZ زمZ څخه تښول
چZ هغو ته زمه ورکړي. له دې کبله پـه  ،نه موندلو

ــه الره ــل شــتون ن ــم الم ــوم مه ــZ ک ــZ  ،دې دور ک چ
سینیوران سـرفانو تـه ازادي ورکـړي. سـره د دې لـه 

د پیـدا کېـدو لـه دې کبله چـZ سـینیورانو د تجـارت 
چـZ  ،داسZ پېښېدل ،امله پیسو ته اړتیا پیدا کړې وه

خپل سرفان او کله د یوه کلX ټول اوسېدونکX یـې د 
 –خـو لـه هغـه ځایـه  ،لږې وجZ پـه بـدل کـZ ازادول

د ســینیورانو د شــنډو  –هماغــه شــان چــZ وموویــل 
 ،زمو پراخوالX لږ شوی ؤ. سرفان هیلـه منـد نـه وو
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تـر دې  ،لـه زمـو څخـه ووځـX چZ که د خپل ارباب
Xښه وضعه وموم.  

له بله پلوه له هغه ځایه چZ سرواژ د بزګرو لپـاره       
 ،یو عمومX وضعیت نـه ؤ او ګـڼ شـمېر ازاد شـوي وو

ځانونـه  ،هغه شمېر چZ په دې وضعیت کـZ پـاتZ وو
  .یې له یوه حق څخه بې برخZ ګڼل او ناراضه کېدل

چـZ هغـوی تـه  ،څخه ازاد بزګر هم له سینیورانو      
ناراضـه وو او د سـینیورانو خپـل منځـX  ،یې زور ویلو

Zجګړې په دې ناخوښیو ورزیاتېدل.  
دا وضــعه پــه فرانســZ کــZ رامــنځ تــه شــوې وه او       

نــورو هېوادونــو هــم هغــه تــه ورتــه وضــعیت لرلــو. د 
م کاله پـورې ۱۳۱۷کال نه تر ۱۳۱۵پېښZ له مخZ له 

چـZ ورانـونZ یـې  ،شوهپه اروپا کZ لویه قحطX پېښه 
کالـــه  ۳۰لـــه پخوانیـــو قحطیـــو خـــورا ډېـــرې وې او 

چـZ تـر ټولـو  ،وروسته له دې تاریخه یو طاعون راغ�
هسـZ  ،چZ تاریخ یې په یاد لري ،خطرناکه طاعون ؤ

  .چZ د اروپا یو پر دریمه نفوس یې له منځه یووړ
چــZ د  ،دا ټــول الملونــه د پــاڅونونو المــل شــول      

م کZ د ژاکري خوځښت) مـو د ۱۳۵۸ هغو بېلګه (په
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م څپرکــ� کــZ څرګنــد کــړ. دا پاڅونونــه ۱۳کتــاب پــه 
بزګـرو کـه څـه هـم د ټــولنZ  ،مـوخZ تـه ونـه رسـېدل

 ،خو د هغو ټولنیز وضعیت داسZ نه ؤ ،ډېرک� جوړولو
چZ د ګډو عملیاتو لپاره یو شX او له فکري پلـوه هـم 

د سـبا  ،چZ که اوسنۍ ټولنه ورانـه کـړي ،نه پوهېدل
چـZ زمـه یـې  ،ټولنه څرنګه ودانه کړي. د هغه بزګر

چZ د ده د السرنځه څخه  ،کرله او هغه خان تر منځ
خـو د  ،ډېر توپیر او تضـاد شـتون لرلـو ،یې ژوند کولو

چZ نن دښارونو د کارګر او پانګـه  ،هغه توپیر په کچه
ولـZ چـZ د  ،نه محسوسـېده ،وال تر منځ شتون لري

ی هغه په زمZ پـورې چZ لمړ ،بزګر وضعیت هسZ ؤ
تړل� ؤ او حال دا چZ کارګر په فابریZ پورې هېڅ راز 
تړون نلري او دوهم دا چـZ د دوی خپلـواکZ تـر یـوه 

  .هانده پورې د کارګرانو په پرتله ډېره ساتل شوې وه
لــه هغــه ځایــه  د بورژواګــانو او کــارګرانو وضــعه:      

چZ د ښـارونو ژونـد پـه صـنعت او سـوداګرۍ بانـدې 
چZ بورژواګانو (سوداګرو او د  ،څرګنده ده ،یه لرلهتک

کارګاؤ خاوندانو) په ښـارونو کـZ ډېـر اهمیـت لرلـو او 
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چـZ  ،مهم پوړونه د دوی په الس کZ وو او هغوی وو
دولت یې جوړاوه. دې دولت په بشپړه توګه طبقـات� 

له هغه ځایه چZ لـه عمـومX ګټـو سـره یـې  ،بڼه لرله
پـورې یـې لیاقـت او  تـر څـه مـودې ،غبرګون درلـوده

کفایت له ځان څخـه څرګنـد کـړ او ښـاري ادارې یـې 
مالیه یې رامنځ ته کـړه. بازارونـه یـې  ،منځ ته راوړې

 ،ښـوونځX یـې پرانیسـتل. خـو څرګنـده ده ،سم کړل
چېرته چZ د صنایعو د اقتصادیاتو ادره د هغو کسـانو 

 ،چZ د هغو له ګټو څخه ژوند کـوي ،په الس کZ وي
چZ ترڅو کوالی شـX  ،په دې کZ وي د هغو هڅه به

  .د کارګرانو برخه کمه کړي
چـZ کـارګرانو څنګـه پـه  ،موږ پخوا څرګنـده کـړه      

تدریج سره د فابریو له خاوندانو سره مخالفـت پیـل 
چـZ ورو ورو  ،کړ. اوس یو ټکZ پر تېرو خبرو ورزیاتوو

ګڼ شمېر بورژواګان هـم دې کـارګرانو سـره یوځـای 
تصادي ځواک یوازې د لږو شـمېرو ولZ چZ اق ،شول

چZ نورو ته یـې د ګـډون حـق  ،په الس کZ لوېدل� ؤ
نه ورکولو. په دې توګه دوه بهیره د اداره کوونکـو پـر 

  .ضد رامنځ شول
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چZ د کارپورېشنونو له خوا  ،په دې پاڅونو باندې      
 Zکېدل او موږ له هغو څخه ځین Xد پاترنانو پرضد پل

غــالبن د  ،کــZ څرګنــد کــړل د کتــاب پــه تېــرو څپرکــو
نـــــوم کېـــــږدي. کـــــه » دیموکراتیـــــ' انقـــــالب«

Xنـن یـې لـري ،دېموکراس Zپـه  ،په هغه مانا سـره چـ
 ،دا نوم اېښودل چنـدانZ سـم نـه دي ،نظر کZ ونیسو

ولZ چZ ناراضیان او یاغیان د ملX حومت د رامـنځ 
بله یوازې د ولسوالیو په  ،ته کولو په هڅه کZ نه وو

ر کـاوه او هـر کارپورېشـن یـوازې د حدودو کZ یې فکـ
خپل کسب په فکـر کـZ ؤ او لـه دې کبلـه هرکلـه څـو 
کارپورېشـنونه د مبــارزې پـه موکــه لــه یوبـل ســره یــو 

هغـه  ،مازې همدا به چZ هله ګوله وېده شـوه ،کېدل
  .وخت به په خپلو کZ په نښته بوخت شول

 ،چـZ همـدا انقالبیـان ،له بله پلوه نباید هېر کـړو      
د هغو ډلـو  ،ه ځانونو یې دېموکرات نوم ایښZ ؤچZ پ

ــرو  ،غــړي وو ــه د ډې ــه پرتل ــو خلــو پ چــZ د ښــار ټول
ـــه توګـــه د  ـــدان وو او د بېلګـــZ پ ـــدېوالتیاوو خاون بان

  .صنعت او سوداګرۍ انحصار یې په الس کZ لرلو
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پـه  ،چ  دا کسـان یـې پلـوي وو ،دا دېموکراس*      
ـــ ـــدانو لپ ـــدېوالتیاوو خاون ـــ  د بان ـــت ک اره د حقیق

  .دېموکراسۍ څخه عبارت وه
  ٭٭٭٭٭

  د کارپورېشن په بنسټ ک  تزلزل
  :دکارګرانو او پانګه والو نښتو ته چمتو کېدل

چـZ د ښـارونو چـارې لویـو بورژواګـانو  ،ومو ویل      
اداره کولZ او لـه هغـه ځایـه چـZ دغـو مهمـZ دنـدې 
ځانونو ته ځانګړې کړې وې او نـاوړه ګټـه یـې پورتـه 

Z پېــړۍ لــه نیمــایې راهیســZ د وړو مــ۱۳د  ،کولــه
سوداګرو او کارګرانو له خوا ځینZ خوځښتونه د لویـو 
بورژواګانو پر ضد راپورته شول او له هغه ځایه چـZ د 

 ،ناچـاره شـول ،نفوس ډېرک� پـه کارپورېشـنونو کـZ ؤ
 Zکارپورېشــنونو تــه د ښــار د چــارو پــه ادارې کــ Zچــ

.Xبرخه ورکړي او د هغو استاذي ومن  
چـZ پـه لویـو  ،ه بله پلـوه دهغـو کـارګرانو وضـعZل      

د بــازار د ســیمه ایــزو  ،صــنایعو کــZ یــې کــار کولــو
کسبیانو سره خورا تـوپیر درلـوده. دا کـارګران نـور د 
خپلو اربابانو سره پـه یـوه کرښـه کـZ نـه  وو او خپلـه 
اقتصادي خپلواکX یـې لـه السـه ورکـړې وه. لـه دې 
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بـدې وضـعZ  چـZ لـه اقتصـادي ،کبله په هڅه کZ وو
څخه راووځX او د کـار د شـرایطو او د السـمزد بیـې 
ټاکل د دوی خپل الس ته ولوېږي او ناروښانه افکـار 
 Zله له هغوی څخه د ډېرو پـه سـر کـد برابرتیا په ه

مـZ پېـړۍ پـه پـای ۱۳چـZ د  ،لوېدلX وو. همدغـه وو
 ،کZ یې په ټولو ښارونو کZ د پاڅون بیراغ اوچـت کـړ

یــانZ  ،د بــورژوازۍ نــورو وګــړوخــو پــه چټکتیــا ســره 
سوداګرو او کسبیانو د دوی پـر ضـد الس پـه پـاڅون 

  .پورې کړ او د هغوی خوځښتونه یې کرار کړل
د دې ورځ مــزده کــارګرانو او دې پرولترانــو پــه       

ــه وال ــوداګرۍ پانګ ــویې س ــدې د ل دالالن او د  ،وړان
جنسونو صادرونکX د سیمه ایزو صنایعو له خاوندانو 

و شـول او د دې لپـاره چـZ ټـول وګـړي راضـ� سره یـ
Xشول ،وسات Zتـه ،په هڅه ک Zډلـ Zهرې مهمـ Zچ، 

ـــدلو  ـــوکر اوب ـــانو او د ټ ـــاوو بورژواګ ـــانZ د وړو کارګ ی
فابریو کارګرانو ته د ښار په چارو کZ د مداخلZ حـق 

چـZ دا عمـل  ،ورکړي. خو نوموړي کارګران پوهېدل
چـZ پـه  ولـZ ،له یوه نیرنګ څخه پرته ډېرڅه نـه دي

دې توګه به دوی د ښار نورو غړو پـه پرتلـه لږکـ� وي 
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Xخپل حق واخل Zزورته الس اچلو  ،او د دې لپاره چ
 Zڅخــه پرتــه بلــه الر نلــري. لــه دې کبلــه یــې د ټــول

مZ پېړۍ په موده کZ الس پـه خوځښـتونو پـورې ۱۴
خـو عمـومن د  ،کړ او حومت یې په الس کZ ونېـوه

ول او د دوی الر یـې دوی غلیمانو ښـارونه کالبنـد کـ
له بهر سره تړله او کارګران یې تسلیمېدوته اړ کول او 
په پای کZ خوځښتونو په عام وژنZ سـره پـای مونـده 
ــه  ــره بېرت ــانو س ــو غلیم ــه خپل ــول ل ــارګران اړ ش او ک

  .جوړښت وکړي
ـــه کوچنیـــو ۱۴د        ـــZ پ ـــه پـــای ک ـــړۍ پ ـــZ پې م

ولZ چـZ  ،کارپورېشنونو کZ هم پرولترو شتون وموند
چـZ د خپلـو غـړو اقتصـادی  ،غو هم کـوالی نشـوله

 Zتـر هغـه وختـه پـورې چـ .Xخوندي وسـات Xخپلواک
چـZ پـه اسـانۍ سـره د ښـوونکX  ،کسبیانو هیله لرلـه
لـه خپلـو ښـوونکو سـره یـې پـه  ،درجZ تـه ورسـېږي

خو د کسبونو پراختیا  ،سوله او اسیلتیا کZ ژوند کولو
ېر چـZ د مصـرفوونکو شـم ،هغه هاند تـه رسـېدلZ وه

چZ نوې کارګاوې منځ تـه راوړي او  ،اجازه نه ورکوله
Xــه یوســ ــه  ،د تولیــد کچــه پورت ــوړ ت ــو د ښــوونکX پ ن
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رسېدل ورځ په ورځ ال ګران شـول او راز راز مقـررات 
تر څو د ښـوونکX پـوړ د ښـوونکو پـه  ،رامنځ ته شول

Xشــ Zپــات Zد زده کــړې مــوده یــې اوږده  ،کورنیــو کــ
د ښـوونکX مقـام تـه چـZ  ،د هغه پیسو کچه یې ،کړه

Xــرې شــ ــد پ ــاره بای ــوه  ،رســېدو لپ ــووړه. د ی ــه ی پورت
چــZ د کســبي د لیاقــت بېلګــه  ،شــاهار ښــودل یــې

Xوګڼله.  ،واوس Xپوړ ته رسېدلو لپاره الزم Xد ښوونک
ــمېر  ــو ش ــبیانو کارپورېشــنونه د ی ــډه دا چــZ د کس لن

چـZ غوښـتل یـې  ،کبرجنو ښوونکو درلودونکX شول
لـو زامنـو او یـا زومـانو تـه چZ کارپورېشـن یـوازې خپ

  .وسپاري
مZ پېړۍ له نیمـایې نـه ۱۴له دې کبله د هماغه       

چـZ د خپـل وضـعیت د ښـه  ،زده کوونکو او کـارګرانو
ــه نلرلــه پــه اعتصــابونو الس  ،کېــدو لپــاره کومــه هیل

چZ السـمزدونه پورتـه  ،پورې کړ او غوښتنه یې وکړه
کو شX او تر څنګه یې دوی هم وکوالی شـX د ښـوون

  .په توګه د کارګاوو په ادارې کZ ګډون ولري
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چZ پخوا د خپـل ښـوونکX  ،په دې دور کZ کارګر      
مرستیال ؤ او د هغه په ژوندانه کZ یې ګډون لرلو او 
 Zغالبن له هغه سر یې خپلوي کوله او پـه کـورنۍ کـ

ورو ورو پـه  ،یې ورګډېده او د هغه ځای ناست� کېدو
شـو او پـه دې توګـه پـه  ورځ مزده کارګر بانـدې بـدل

وړو کارګــاوو کــZ هــم کــار او پانګــه د یوبــل مخــZ تــه 
 Zــه کارګــاوو کــ ــدل. هغــه کــورنۍ وضــعه چــZ پ ودرې

ــه منځــه والړه او د کــارګر او پانګــه وال  ،حاکمــه وه ل
Zد هغه پر ځای کېناست Zنښت.  

ــو        ــډو ګټ ــول د ګ ــارګران ټ ــZ ک ــه چ ــه ځای ــه هغ ل
یو بل سـره  ،رلZخاوندان وو او یو ډول غوښتنZ یې ل

 Zاو د خپلو ګټو څخه دفاع لپـاره یـې ځینـ Zد مرست
چـZ لمنـه یـې تـر ډېـرو ښـارونو  ،ټولنZ جـوړې کـړې

 ،پورې غزېدله. د دې سازمانونو بنسټیزه موخه دا وه
چZ خپلو غړو له کار پیدا کړي او هغوی د اربابانو له 

  .زبېښاک څخه وژغوري
انـدې پـه خپلـو اربابان هم د دې سازمانونو په وړ      

کZ نږدې شـول او پـه خپلـو کـZ یـې د یـووالX تـړون 
  .وکړ
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په دې توګـه پـه ښـارونو کـZ اقتصـادي او ټـولنیز       
تضــاد څرګنــد شــو. خــو دا تضــاد کــه څــومره هــم 

کـوالی یـې نشـول چـZ د دې ځـواکمن  ،ځـواکمن ؤ
 ،پــه ځــانګړې توګــه ،تشــیل بنســټ دړې وړې کــړي

ــه  کبلــه د کــارګرانو او چــZ د فکــر او اړتیــاوو او ګټــو ل
 Zاو له بزګرو سره بل Zکسبیانو یوې خوا ته په خپلو ک

بزګـر هغسـZ  ،خوا ته توپېر لرلو. هغـو کـوالی نشـول
لـه ځـان سـره همالسـX کـړي او حـال  ،چZ الزمه وه

Zلــویې کــورن Zــو لــوی  ،داچــاســیلZ کــورنZ او د زم
خاوندان په چټکتیـا سـره د سـوداګرو او شـتمنو او د 

بانو مرستZ ته راغلل. پـه پایلـه کـZ یـې د صنایعو اربا
 ،چZ له هر څنډې نه راپورته شوې وې ،پاڅون څپې

Zد پیسو او زور دغه بند په وړاندې ماتېدل.  
البتـه راز راز  د ښارونو داخل* صنایعو نه مالتـړ:      

Zډل Xوې ،صنعت Zپه یو ښار ک Zیـې  ،چ Zپه خپلـو کـ
ګټـو غوښـتنه خو د هغو ټولو  ،د ګټو اختالف درلودلو

چZ ځانو نه د بهرنZ سیالۍ څخه وژغوري. لـه  ،کوله
چZ په هره وزلـه چـZ الس  ،دې کبله ټول سره یو وو
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Xتــه راتلــ� شــ،  Xانحصــار ځــواکمن کــړي. د صــادرات
چZ د هغـوابره لـه یـوه  ،صنایعو کارګران (لوی صنایع

له ټوکراوبـدل او  ،هېواد څخه بل هېواد ته صادرېده
مه ایـزو بـازارونو کسـبیان لـه دې داسZ نور) او د سـی

ولــZ چــZ د صــادراتX  ،انحصــارونو ســره موافــق وو
چZ د دوی مزد بـه د  ،صنایعو کارګران په دې باور وو

صــنایعو لــه املــه پورتــه الړ شــX. او د ســیمه ایــزو 
چZ د دې سیستم لـه  ،بازارونو کسبیان هیله مند وو

لـږ کبله به د دوی د کالیو بیې پورته والړې شX او یا 
تر لږه ثابته پاتZ شX. له دې کبلـه صـنایعو ځـانګړې 
ــه  ــZ ت ــانګړې ډل ــوې ځ ــب ی ــه او هــر کس ــه وموندل بڼ

  .ځانګړی شو
د هغو پـه نظـر ازادي لـه هغـو بانـدېوالتیاوو څـه       

چZ د دوی ځای ټینګ کـړي. د هغـو پـه  ،عبارت وه
چZ  ،مګر هغه حق ،نظر هېڅ کوم حق شتون نه الره

  .الس ته یې راوړی ؤ
       Zپــه دې کــ Zــا او انحصــار بېلګــ د دې ځانګړتی

چــZ د بـورژوازې پــوړ تـه رســېدلو لپـاره ګرانــZ  ،وینـو
 ،مقررات پیدا شوي وو او هر ښار هغـه بانـدېوالتیاوې
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ـــه  ،چـــZ خپلـــو بورژواګـــانو تـــه ورکـــړې وې هغـــو ت
منحصرې ساتلZ. له دې کبله د ښـار اوسـېدونکو تـه 

ورځ ال  د بانـــــدېوالتیاوو الس تـــــه راوړل ورځ پـــــه
  .ګرانېدل

چــZ ورو ورو  ،د همــدغو انحصــارونو لــه کبلــه وو      
د ښـارونو خـواوې لـه صـنایعو څخـه  ،یې هڅـه وکـړه

 Ðکړي او په تدریج سره یې په بېالبېلو پلمو منـ Zتش
چZ څوک دې د ښار نـه بهـر کومـه هټـې او یـا  ،کړله

کارګاه خالصه کـړي او یـوازې د بـازار پـه ورځـو هغـه 
 ،ښار په منځ کZ چمتو شوي نـه دي چZ د ،جنسونه

  .په هغه ځای کZ وپلوري
په هغه توګه چZ صـنعت یـې  ،دا ډول انحصارونه      

چZ سـوداګري هـم د مزاحمـت  ،المل شول ،فلجولو
سره م� شX او له هغه ځایه چZ کسبیانو د هغه باور 

ــه ــه امل ــبونو  ،ل ــو او د کس ــار ځواکمنول ــZ د انحص چ
ابـرې بـه یـې د بـازار پـه  خپلـZ ،ځانګړتیا ته یې لرلـو

ورځو هم پېرودلو او پلورلو تـه نـه اېښـودلZ. بازارونـه 
هم په څوارلسمZ پېړۍ کZ م� په ډوبېدو شـول. لـه 

چZ سـوداګران بـه  ،بله پلوه ځینZ مقررات پیدا شول
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باید خپل بازارونه یـې  ،چZ کله کوم ښار ته ورسېدل
مخZ له دې چZ لېـرې ځـای تـه  ،خالص کړي وای

خپل جنسونه د هماغـه ښـار پـه بـورژوازۍ  ،Xوالړ ش
وپلوري. البته دا مقـررات د سـوداګرۍ لـه روح سـره 
بشپړ مخالف وو او زیات بندونه یې  سوداګرۍ ته پـه 

  .الس او پښو ورتړل
خو برسېره پر دې ښارونو کـوالی نشـول ځانونـه       

د  ،سوداګرۍ ته نا اړ وبولX او هـر څـه شـتمن کېـدل
ۍ تـــه ډېرېدلـــه او دوی یـــوازې دوی اړتیـــا ســـوداګر

چـZ د  ،کوالی شول سوداګري تر هغـه هانـده پـورې
د خپلو مقرراتو الندې  ،ښار د دېوالونو په منځ کZ وه

راولX. له دې کبله د پـانګZ السـبری د هغـه ښـارونو 
Zد سوداګرۍ موخه ګرځېـدل ،په منځ ک Zـه د  ،چل

 ،چZ د وړو جزیرو په منځ کZ خپرېږي ،سمندر څپې
  .ر ځای کېدهځای پ

د لویو سـوداګریزو شـرکتونو مـنځ تـه راتلـل او       
  بانکونه:

مZ پېړۍ د پام وړ پېښـو نـه یـوه د ۱۵مZ او ۱۴د       
پـه  ،لویو شـرکتونو او د هغـو د اسـتاذو چټکـه وده ده
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د  ،چZ سوداګرو په تـدریج سـره ،همدې زمانه کZ وه
بار د د دفترونو ساتل او د اعت ،پانګZ په کار اچولو الر

م کال کـZ هـم ۱۴۰۷خالصولو مقررات زده کړل. په 
پـه ښـار کـZ مـنځ » ژن«د نوې زمانZ لمړن� بانک د 

  ته راغ�.
ـــه دســـتګاه کـــ  د و پاانو اســـینیور د       ـــانو پ چای

  :بورژواګانو نفوذ
ــتل دود        ــار پرانیس ــZ د اعتب ــه چ ــدې کبل ــه هم ل
احتکار خپـور شـو. وړل راوړل اسـان شـول. د  ،شول

ــوداګ ــو س ــتاذو او ان هغ ــو اس ــدګیو او د هغ رۍ نماین
د  ،چZ لږشـانZ اقتصـادي ځـواک یـې الره ،کسانو ته

سوداګرۍ او ګټې الس ته راوړلو الر پرانیستل شـوه. 
د  ،له هغه ځایه چZ د ښارونو مقررات مـ� پـه وده وو

 Zــل ــZ وس ــتونه او د ګرم ــاتلو لګښ ــو س ــوپړو پوځون چ
ــدل ــه ورځ زیاتې ــارول ورځ پ یوران اړ پاچــا او ســین ،ک

چZ ځان نه چـاپېره یـو شـمېر مشـاوران او راز  ،شول
چـZ د اسـیالنو  ،چZ هغـه کارونـه ،راز چارواکX ولري

له توانه بهر وو او اسیالنو هغه د خپـل لویـوالX سـره 
چZ  ،سرته ورسوي. دې کسانو دنده لرله ،وړ نه ګڼل
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مال� چارې اداره کړي او د خپلو اربابـانو خزانـه تشـه 
په دې الر کZ د هغو له هر راز دوکZ او پرې نږدي او 

غلطیو څخه سترګZ پټې کړي. په دې توګه یوه نـوې 
چZ د پانګZ پـه کـار اچولـو او د  ،طبقه رامنځ ته شوه

ګټې الس ته راوړلو په الر کZ هېڅ قید او بند باندې 
تړلX نه وو او د ښارونو پخوانیو اربابـانو پـه شـان یـې 

هغسـZ  ،. دا طبقـههېڅ راز مقررات سپېڅلX نه ګڼل
عمومن د سوداګرۍ استاذو او  ،چZ وړاندې مو وویل

  جوړوله. ،چZ وروسته پانګه وال شول ،دالالنو
 ،مــZ پېــړۍ ټــول پانګــه وال اړ وو۱۵مــZ او ۱۴د       

چZ ځانونه شاهزویانو او سینیورانو پورې وتړي او له 
دې کبله د هغـو تـر مـنځ د ګټـو د جوړښـت لـه پلـوه 

دا شوې. له یوه پلوه سینورانو کـوالی ټینګZ اړیZ پی
چــZ پرتــه لــه دغــZ طبقــZ خپــل عمــومX او  ،نشــول

ــوی  ــوه ل ــه پل ــه بل ځــانګړي لګښــتونه اداره کــړي او ل
سوداګر او بانـک لروونکـX پـه سـینیورانو بانـدې یـې 

ترڅو هغوی د ښـارونو کلـو مقراراتـو پـه  ،تکیه کوله
د هغـو پـه الس د ځـان  ،هله خپل مالتـړ وګرځـوي

ف پاڅونونه کرار کړي او د خپلـو پیسـو او کـالیو مخال
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بهیر تضمین کـړي. ټـولنیزو او انقالبـي خوځښـتونو 
چـZ دا  ،هغـه کسـان یـې ،چZ څومره ډېره وده کولـه

ال زیــات د یــوه لــوی  ،خوځښــتونه د دوی پــر ضــد وو
  .جلبول ،چZ د دوی پناه ځای وي ،ځواک په لور

د  تـړ:د هېوادونو د سوداګرۍ او صنعت نـه مال      
ښارونو انحصاري مقررات له سیاسX پلوه سـینیورانو 

چـZ یـاد  ،ته او له اقتصادي پلوه ټولو هغـو کسـانو تـه
زیـان  ،شوي مقـررات د هغـوی لپـاره خنـډ ګرځېـدل

  راوړونکX وو.
له دې کبله د بېلګZ په توګه په فالندر (د بلژی'       

په شمال لویدیز) کZ کوچنیو ښـارونو لـه سـینیورانو 
چZ هغوی ته د لویو ښـارونو لـه  ،غوښتنه وکړه څخه

اســتبداد څخــه خالصــون ورکــړي. د هغــه مالتــړ لــه 
مـZ ۱۴د  ،چZ د کلیو له صنایعو څخـه پلـ� شـو ،امله

پېړۍ په نیمایې کZ یو شمېر کلیـو تـه اجـازه ورکـړل 
چZ په ټوکر اوبدلو بوخټ شـX. پـه دې توګـه د  ،شوه

Zټوکر اوبدلو کارګاوې منځ تـه راغلـ،  Zهـم یـې لـه چـ
فنX پلوه او هم یې د کار د شرایطو له پلوه د پخوانیو 

پـه دې مانـا چـZ نـه یـوازې  ،کارګاوو سره تـوپیر لرلـو
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بله کم ارزښـته ټـوکرې  ،لوکس ټوکرونه یې تولیدول
 Xازادي د صـنعت Zاو د کار په رژیم ک Zیې هم جوړول
 Zشــوه. پــه دې دور کــ Zبانــدېوالتیاوو ځــای ناســت

ه منځه والړل او په هغه حال کZ چZ کارپورېشنونه ل
په هغو کZ نفوذ د وګړو لپاره اسان شو او  ،پاتZ شول

دې نــوي صــنعت د پانګــه وال صــنعت بڼــه ځــان تــه 
په دې مانـا چـZ کـارګر لـه کـارورکوونکX سـره  ،ونیوه

مخام� کېده او له هغه سره یـې تـړون تړلـو او خپـل 
نعت مزد یې له هغه سره ټاکلو. په پای کZ د کلیو ص

  .د پانګه والۍ سرلیه جوړه شوه
تر دې دمه پاچایانو او سینیورانو له سوداګرو نـه       

مالتړ کولـو او لـه سـوداګرۍ څخـه یـې د الرسـاتلو د 
حقونو اخیستلو له الرې ګټه پورته کوله او د جګـړې 

Zشـلول Zــخــو د  ،پـه موکــه کـZ یــې سـوداګریزې اړی
  .رېښودل� ؤخپلو اېالنو اقتصادی فعالیت یې ازاد پ

       Zله یوه پلوه د سینیورانو واکونه د دوی په سېم
ــو ســیمو  ــوه د بېالبېل ــه پل ــه بل پــورې محــدود وو او ل

ــدل ــررات المــل کې ــه خپلــو کــZ  ،مق چــZ هغــوی پ
جوړښت ونلري او ونکوالی شX د عمـومX ګټـو سـره 
سم او ځانګړو ګټو سره ضد مقررات وضعه کړي. خو 
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مــZ ۱۵ه پــای او د مــZ پېــړۍ پــ۱۴پــه تــدریج ســره د 
چـZ د خپلـو  ،پېړۍ په پیـل کـZ دولتونـو هڅـه وکـړه

اېالنو صنعت او سـوداګرۍ څخـه د بهرنـX صـنعت او 
سوداګرۍ په وړاندې مالتړ وکړي او د دې کار لپـاره 
یې ښارونه سرمشـق وګرځـول او د هغـو سیاسـت پـه 

ــت ؤ ــارونو سیاس ــه د ښ ــZ هماغ ــت ک چــZ د  ،حقیق
  .دولتونو تر هانده وغزول شو

تـــر هغـــZ مـــوکZ پـــورې دولتونـــو د بهـــر ســـره       
خـو تـر  ،سوداګرۍ لپاره هېڅ راز بندیزونه قایل نه وو

ــاره  ــانونو لپ ــه دود ځ ــارونو پ ــې د ښ ــته ی ــه وروس هغ
باندېوالتیاوې او انحصارونه جوړ کړل او دا امر لمړی 

Zلـه نـورو هېوادونـو ډېـر د  ،ځل په انګلستان کـ Zچـ
  .ره شورابرسې ،دولت د یووالX څېښتن ؤ

  ٭٭٭٭٭
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۲۷  

مه پېړۍ په صنعت او سوداګرۍ ک  لوی ۱۶
  بدلونونه

  
د افریق  له سهېل څخـه د هندوسـتان د الرې       

ـــدل ـــدل کې ـــZ د  :مون ـــای ک ـــه پ ـــړو پ ســـلیبې جګ
چـZ  ،پـه دې مانـا ،مسیحیانو په بري پـای ونـه مونـد

فلسطین د مسلمانو ترکانو پـه الس کـZ پـاتZ شـو او 
  م کال کZ فتÈ کړله.۱۴۵۷قسطنطنیه یې هم په 

یـانZ  ،ترکانو د مدیترانZ د شـمال سـوداګریزه الر      
هغه الر چZ د ژن (د ايتالیا له بنـدرونو) راتللـه او لـه 

وتړلـه. خـو لـه هغـه ځایـه  ،تور سمندرګZ نه تېرېدلـه
م کـZ یـې مصـر هـم فتحـه کـړ (د ۱۵۱۶چZ په کال 

فاتÈ سـلطان محمـد پـه الس) د مـدیترانZ د سـهېل 
ۍ بېرته رونق وموند او د سـره سـمندرګX او سوداګر

  سندریې الر بېرته پرانیستل شوه.
له هغه ځایه چZ د مدیترانZ د شمال سـوداګري       

چZ مهم سوداګریز ښـاریې  ،له رونقه ولوېده او ایټالیا
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ؤ لــه نــږدې ختیــز ســره یــې تقــریبن اړیــZ » ونیــز«
Zلـه ونیـز او د ختیـز نـورو ،وشلول Zهغه هېوادونو چ 

چـZ  ،په هڅه کZ شـول ،ښارونو سره سوداګري کوله
ګواکZ د قسطنطنیې څخه پرته بله الر د هندوستان 
په لور وموندي. ولZ چZ د هغـوی عمـده سـوداګري 

سونډی (زنجبیل) او نور لږموندونکX درملونـه  ،مرچ
  .چZ له هندوستان څخه الس ته راتلل ،وو

پرتګالیـــان پـــه دې خیـــال چـــZ د مـــراکش پـــه       
سلمانانو له سهېل لـوري یرغـل وکـړي او ځانونـه د م

مZ پېـړۍ پـه لمـړې ۱۵د  ،ختیز هېوادونو ته ورسوي
نیمــایې کــZ یــې د افریقــZ لــه لویــدیزو څنــډو نــه پــه 

Zته راتلو پیل وکړ. په لمړي سر کلـه هغـه ځایـه  ،ښ
 ،سرعت یې خورا سـوکه ؤ ،چZ سمندر یې نه پېژانده

Z چـZ پـه کـال هسـ ،خو ورو ورو یې چټکتیا وموندله
م کZ شنه جÒ (دماغZ) ته ورسېدل او له هغـه ۱۴۶۰

چZ په دې سیمو کـZ هـم پرګنـZ  ،ځایه چZ پوه شول
Xمریان او د سـرو  ،شته او له هغو ځایوو نه کوالی ش

تشـویق شـول او د دوی یـو  ،زرو دوړه الس ته راوړي
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م کال کـZ د هیلـZ لـه جـÒ ۱۴۸۵سمندر وهونک� په 
تېـر  ،پـه سـر کـZ پرتـه ده چZ د افریقZ جزیرې ،څخه

چZ د افریقZ څنـډه د شـمال پـه  ،شو او خبر یې راوړ
Xلور پورته راځ.  

دې خبر د بري هیله زیاتـه کـړه او پرتګالیـان پـه       
ــه  ــZ پ ــای ک ــول۱۴۹۸پ ــالX ش ــZ بری ــال ک ــZ  ،م ک چ

ــروت دی ،هندوســتان ــه مخــام� پ ــZ ت د  ،چــZ افریق
  .سهېل له الرې وموندي

چـZ د هندوسـتان نـوې الره  ،ژر ټـول پـوه شـول      
ـــZ د  ـــاره چ ـــوا د دې لپ ـــري. پخ ـــېګڼې ل ـــرې ښ ډې

ــوي ــه ورس ــز ت ــال ختی ــوداګرۍ م ــره  ،س ــه س ــد ل بای
ــه ســتونزو ســره د  ،ســمندرګX څخــه ــګ او پ چــZ تن

تېر شـX. د سـوداګرۍ مـال پـه عـدن او  ،تېرېدو وړ ؤ
موافقو بادونو ته  ،جدې کZ بلZ بېړۍ ته منتقل کړي

Xتم ش، Zنیو واټونو کـهـم د الرسـاتلو حقونـه  په زم
په سپو بېړیو سره د نیل لـه سـینده تېـر  ،پرې کړي

شX او په سندریې کZ کالX بلZ بېـړۍ کـZ کېـږدي 
او حال دا چZ په نوې الر کZ دې ټولو زیارونو تـه اړه 

  .نه وه



                                               ټولنپوهنه 

 

219

       Zپرتګالیانو د هرمز جزیره د ایـران پـه سـهېل کـ
د  م کــال کــZ ونېولــه او ســور ســمندرګ� او۱۵۰۷پــه 

ـــې ـــیج ی ـــارس خل ـــوریې دوه  ،ف ـــر او س ـــZ د مص چ
خـــان تـــه ځـــانګړي کـــړل.  ،ســـوداګریز بنســـټونه وو

وروسته یې هم عدن ونیـوه او مصـري بېـړې یـې تـر 
Zیرغل الندې ونېول.  

ــه ســمندریزو الرو مســلط        ــه چــZ پرتګالیــان پ کل
مسلمانو سوداګرو سره یې په نښتو پیل وکړ او  ،شول

مرچـو او سـونډي  د  د هغو جګړې په حقیقت کـZ د
  .سوداګرو صلیبي جنګ ؤ

       Zــ ــاوې پل ــو کــZ عجیبــې ځناورتی ــه دې جنګون پ
ــایزه  ــد ج ــر ض ــلمانانو پ ــه د مس ــر راز کړن ــوې او ه ش

د  ،کالبنــدي ،عــام وژنــه ،اور لګــولوشــمېرل شــوه. 
د بېړیــو ســوزول ســره د  ،ودانــو ښــارونو ورانونــه

د بنــــدیانو د ســــرونو پــــرې کــــول او  ،کــــارکوونکو
 ،پاچایانو ته د هغو د پزو او غوږونـو لېـږل» بربرو«

ــ  ــانو کړن ــو کس ــې د  ،دا وو د هغ ــانونو ی ــر ځ ــ  پ چ
  .مسیح سپارو نوم ایښ   ؤ
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شپږ کاله مخZ له دې چZ دا  :  کشفامری
 د      
Xکریستوفر کلمبوس ،الر وموندل ش Zهغـه  ،یان Zچـ

ــو  ــمندر وهل ــه س ــاره پ ــدلو لپ ــتان مون هــم د هندوس
  کشف کړله. امریا یې ،بوخټ ؤ

ـــدرګX اوســـېدونک� ؤ او » ژن«دا ســـړی د        د بن
تر څـو د هندوسـتان الر د ختیـز لـه  ،څېړنه یې کوله

 Zد دې کــار وزلــ Zلــوري ومونــدي او د دې لپــاره چــ
پرتګـال تـه والړ.خـو پـه هغـه ځـای کـZ  ،چمتو کـړي

بریال� نشو او اسپانیې ته یـې سـفر وکـړ. د اسـپانیې 
او درې بېـړې یـې ده تـه  پاچا له هغـه سـره دا ومنـل

ورکړې. کلمبوس د اسپانیې سهېل لویدیز لوري تـه 
روان شو او په هماغـه کـال کـZ د امریـZ جزیـرو تـه 
ورسېدو. کلمبوس څلور ځلZ نور هم امریZ ته سفر 

فکـر یـې  ،م کـال پـورې چـZ مـړ شـو۱۵۰۶وکړ او تـر 
 ،چZ هندوستان یې کشف کـړی او نـه پوهېـدو ،کاوه

  .ه دهچZ هلته نوې سیم
ــرې        ــZ جزی ــZ لمړن ــوس د امری ــZ کلمب ــه چ کل

چZ د هنـد د هېـواد د  ،ټولو دی وښنه ،کشف کړې
 Zاو حــال دا چــ Zمونــدلو لپــاره یــې بــده الر ټــاکل
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 ،پرتګالیــانو ښــه الر مونــدلZ ده. دی یــې مالمــت کــړ
لـه دې کبلـه د سـرو  ،چZ د ده زمZ لږ سره زر لري

چــZ د  ،زرو حـرص د کلمبــوس ځــای ناسـتX اړباســل
Xالړ ش Z  .لویدیز خواته مخ

پراخــZ  امری
ــا د کلمبــوس لــه کشــفه وړانــدې:      
Zد هند الر یې په سـمندر وهونکـو بندولـه ،وچ Zچ، 

واقعن نوې نړۍ وه او له عجایبو څخه ډکه. په بشپړه 
توګه د کریستف کلمبوس نه مخZ امریـه د تمـدن 

ه له پلوه د زمZ د کرې له نورو سـیمو څخـه وروسـت
پاتZ وه. ډېر ولسونو هلته د تاریخ نه وړاندې ژوندانـه 

په هغه توګه چZ کـه وغـواړو د  ،په دود یې ژوند کولو
امریZ د هغه وخت تر ټولو ځالند تمدنونـه لـه نـورو 

مصر او  ،باید هغوی د کلدې ،تمدنونو سره پرتله کړو
  .چین له پخوانX تمدن ته ورته وګڼو

انو پام تـر ئیچZ د اروپاپه دې سیمه کZ هغه څه       
 ،د امریـZ بـی شـمېره سـره زر ،هر څه ډېر جلب کـړ

ـــرې او مرجـــان وو ،ســـپین زر چـــZ د هنـــد د  ،مرغل
درملونه یې له یادونو څخه واېسـتل. بلـZ سـوداګرۍ 

هغه د دې خـاورې د خلـو  ،چZ خورا ډېره ګټه لرله
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چZ هغو یې ښارول او په اروپاکZ یې  ،سوداګري وه
ه پلـورل. اصـولن وروسـته لـه دې چـZ د مریه په نامـ

روحانیـانو تـر مـودو پـورې بحـث  ،امریه کشف شوه
  چZ آیا د دې خاروې خل' روح لري او که نه! ،کولو
انو د چلنـد ئیـد امری
  له بومیـانو سـره د اروپا      

هغــه څــه چــZ  ،هماغــه شــان مــو چــZ وویــل بېلګــه:
د هغـZ سـره او  ،یې امریZ تـه جلـب کـړل ئیاناروپا
ین زر وو. له دې کبلـه ورځ پـه ورځ د هغـو پـېښ سپ

ډېر شو  ،چZ په سرو زرو پسZ یې ځغستل ،لټو شمېر
او دغو سره د دې چZ ځانونو ته یـې د مـذهب رنـګ 

د ځنـاورو مسـیحZ کولـو او د  ،هم ورکولو او ویل یې
Xخاورې تـه ځـ Zلـه هـېڅ ډول  ،خدای رضا لپاره هغ

د چلند څو څېرنZ نه یې ډډه نه کوله. دا دي د هغو 
:Zبېلګ  

اســپانویانو مســیو فتحــه کړلــه. د مســیو       
پـه پـای کـZ  ،وروستنX پاچا چZ ډېر مقاومت وښوده

خـو وړانـدې لـه  ،ونېول شو او هغه یې په دار وځړاوه
Xدار تــه وخېــږول شــ Zدی یــې پــه ســره اور  ،دې چــ
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 ،تر څو خپل ګنجونه ښاره کړي! نـامتو ده ،څمالوه
همدې شـنچZ اختـه کـړی ؤ او چZ وزیر یې هم په 

هغه تر زاریو ډکو کتلـو سـره لـه پاچـا څخـه غوښـتنه 
چZ دومره پـه شـنجZ کـZ پـاتZ نشـX او ګـنÔ  ،وکړه

څرګند کـړي. پاچـا ده تـه مـ� راواړولـو او ویـې ویـل: 
  »آیا زه څه د ګلو په پاڼو وېده یم؟«

په همـدې موکـه کـZ د دو کسـو اسـپانویانو وژل       
ته پلمه په الس کـZ ورکـړه او هغـو  کېدلو اسپانویانو
کسـه بومیـان ونیـول او ژونـدي  ۱۵قاتل کس او نور 

  یې په اور وسوزول!
هســZ چــZ مؤرخــانو لیلــX دي: د مســیو پــه       

 Z۶۷،۰۰۰نېولو ک  Zکسه له بومیانو څخه په جګړه ک
کسه له هغوی څخـه د نـاروغیو لـه کبلـه  ۵۰،۰۰۰او 

 ،م مبالغه جـن ويمړه شول! که دا رقمونه که څه ه
چZ د بومیـانو پـه وژلـو کـZ څـومره هڅـه  ،څرګندوي

  سرته رسېدله.
پــه نېولــو کــZ هــم اســپانویانو پــه یــوه » پیــرو«د       

ــــره  ــــره  ۲،۰۰۰خب ــــه خب ــــه بل ــــه  ۱۰،۰۰۰او پ کس
په دې حال کZ چZ دوی خپله یو  ،اوسېدونکX ووژل
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ولZ چZ دوی په ګرمـZ وسـلZ  ،کس زخمX هم نلرلو
چـZ د دفـاع لپـاره یـې  ،کسـانو سـرهسمبال له هغـو 

  .مخام� کېدل ،هېڅ ځواکمنه وسله نلرله
ونـزویال د سـرو زرو  د امری
  د سـرو زرو کچـه:      

چــZ  ،خـاوره وه او پـه هغـه کچــه سـر زر یـې درلـودل
کورنX لوښـZ یـې هـم لـه سـرو زرو څخـه جـوړول. د 

 ،چـZ دې خـاروې تـه ورغلـل ،هغو کسانو ځنـاورتوب
ځای یې له نفوس ځینZ تش کړ  چZ هغه ،هومره وه

  .د مریانو په یوه بازار یې بدل کړ
      Xــــه  ،لی ــه ۱۵۳۳چــZ ل م کــال څخــه وروســته ل

څخه یې له سلو میلیونو فرانکو څخـه پورتـه » پیرو«
  .سره زر او د هغه دوه ځله یې سپین زر بهر کړل

 –م ۱۵۴۱د امریــــZ او اســــپانیا ابــــرې یــــې د       
میلیونـه فرانکـه Z۱۷ نـږدې م کلونو په منځ کـ۱۵۴۴

  .اټکل کړې دي
 ،داسـZ ښـارېده انګلستان څنګه شـتمن شـو:      

چZ د اسپانیې او پرتګال سوداګریز او مالX ځواک نه 
ماتېدونک� دی او د امریZ سره زر په ځانګړې توګـه 
د دوی  دي او د نورو هېوادونو سوداګر او د هغو لـه 
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دا دسـترخوان ډلZ نه انګلستان باید لـه لېـرې څخـه 
چZ لـه  ،یوازې بوی  کړي. د هغو یوازېنZ هیله دا وه

هغـــه ځایـــه چـــZ اســـپانویان لـــه ســـهېل لویـــدیز او 
پرتګالیان له سهېل ختیز څخـه هندوسـتان تـه روان 

کېدای شX لـه شـمال ختیـز او یـا شـمال  ،شوي دي
لــه دې کبلــه  ،لوېــدیز څخــه کومــه الر شــتون ولــري

څخــه پــه هڅــو کــZ انګرېــز ســیالنیان لــه دوو خــواوو 
  خو کوم ځای ته ونه رسېدل. ،شول
چZ له  ،کوالی نشو جرئتالبته د انګریز پاچایانو       

Xخـو د انګلسـتان سـوداګرو پـه  ،اسپانیې سـره ووهـ
چــZ دا تــړون درون  ،دې کــZ هــېڅ کومــه ګټــه نلرلــه

وشـمېرې او  د نـړۍ شــتمنو سـیمو تـه والړ نشــX. د 
ړۍ کZ مشهوره مZ پې۱۵انګلستان سمندریزه غال په 

مZ پېړۍ کZ د وطن پرسـتۍ هانـدونو تـه ۱۶وه او په 
ــر مــنځ  ورســېده. د ســمندریزې ســوداګرۍ او غــال ت
 Zکرښه نه وه او د غال ځینـ Zجال کوونک Zکومه ټاکل

د بېلګــZ پــه  ،ډولونــه اصــولن قــانونX شــمېرل کېــدل
توګه که کوم بېړۍ چلونک� د بهرنZ بېړې لخوا لـوټ 

چـZ د هغـه بـدل لـه هـرې  ،حق یـې الره ،شوی وای
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واخلــX.  ،چــZ د هغــه هېــواد څخــه وي ،بېــړۍ څخــه
Xبېړې یـې  ،انګرېږ بېړۍ چلوونک Zپه توپو سنبال Zچ

Zبېړیو په لـوټ ،لرل Xخپله دنده یې رسمن د پرتګال، 
  .بدله کړې وه ،چZ له هندوستان نه راستنېدې

چــZ هڅــه یــې  ،لمړنــ� کــس ؤ ن هــاوگینساجــ      
ې لـه مسـتعمرو سـره منظمـه تر څـو د اسـپانی ،وکړه

سوداګري روانه کړي او له هغه ځایه چـZ سـوداګر او 
م کـZ یـې یـو شـمېر ۱۵۶۲پـه  ،بېړۍ چلوونک� هـم ؤ

هغـوی  ،مریان د ګینZ له جزایـرو څخـه اوچـت کـړل
یې د اسپانیې پـه مسـتعمرو کـZ پـه سـونډي او قنـد 

چـZ جـان  ،دا لمړن� سفر المل شـو ،باندې بدل کړل
ان تر ټولو شمن سړی شX او نور هاوګینس د انګلست

Xد ده نه په تقلید بوخت ش.  
د انګلســتان یــو زړور بېــړۍ » فرانســیس دراګ«      

 Xچلوونک� ؤ. دې سړی په بشپړه توګه په غیـر قـانون
کارونو الس پورې کړ او دبېلګZ په توګه له دوو بېړیو 

د سمندر پـه څنـډو » پیرو«او پنځوسو کسانو سره د 
چZ بـار یـې سـره زر  ،رو کاروان یېد کچ ،کZ پل� شو

لـوټ کــړ او سـره زر یــې پــه بېـړۍ کــZ واچــول او  ،وو
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انګلستان ته یې راوړل او الیزابـت د انګلسـتان ملـه 
  .په باطن کZ له دې غال نه خوښه شوه

م کال کZ په اوږدې پردېسـۍ ۱۵۷۷په » دراګ«      
ــاپېره  ــه چ ــړې ن ــه ن ــZ ل ــې چ ــتل ی روان شــو او غوښ

چـZ لـه  ،د څو کسو شریانو په پیسووګرځX. دا سفر 
پلZ شـو.  ،هغو څخه یوه د انګلستان مله الیزابت وه

ـــدلو وړ  ـــمن د غن ـــZ رس ـــZ دا کړن ـــتان مل د انګلس
Zه  ،ګرځولخو په باطن کZ دا خپله په هغو کZ شـری

  .وه
چZ په توپونـو سـمبال  ،بېړۍ» دراګ«دا ځل د       

 څو سوه سړي پـZ وو. پـه هـر ځـای کـZ چـZ د ،وه
د ښـار حـاکم ډارېـدلو او  ،بېړۍ لنګر اچولو» دراګ«

هغه ښـار یـې د  ،چZ تحفZ ورکړي ،که حاضر نه وای
توپونو تر اور النـدې نېولـو. خـو دراګ پـه دې تحفـو 

چـZ د سـرو  ،قناعت نه لرلو او د ده اصل� ولجه دا وه
ــاقن  ــX. اتف ــړې ونېس ــZ بې ــامZ«زرو وړوونک ــه » پان ت

انو او اسـپانویانو تـر چZ د انګریز ،نزدې یو بومX کس
چـZ دراګ  ،خیال یې وکـړ ،منځ یې توپیر کوالی نشو

د ده د اربابانو له ډلZ څخه دی. هغه یې هغه خلـیج 
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چZ له سرو زرو ډکـZ بېـړۍ هلتـه لنګـر  ،خواته بوتلو
صندکونه یې خـالص  ،اچول� ؤ. دراګ هم ماتل نشو

م کال کZ د انګلستان مله الیزابت ۱۵۸۰کړل او په 
چـZ نـورو  ،لجZ نه لویه برخـه یـووړه و وایـيله دې و

 Zبرخـ Zانو هـم د خپلـپـه سـلو کـZ ګټـه  ۴۷۰۰شری
  .پورته کړه

خورا غوسه  ،کله چZ دا خبر اسپانیې ته ورسېده      
د اسپانیې سفیر په لنـدن کـZ  ،او غضب یې راوپاراوه

چZ دې کار پر ضـد اعتـراض وکـړي.  ،دنده واخیسته
ر نـه هـېڅ خبـر نلـري او چZ له دې کا ،الیزابت وویل
چـZ د  ،چZ دا به وروسـتن� یرغـل وي ،قول یې ورکړ

اسپانیې جاګیرونو باندې کېږي. خو برسېره پـر دې 
د سمندریزو ځواکونو پـه تجهیـز لګیـا شـوه او وسـله 
یې وپېروده او دراګ ته یـې د لویـانو لقـب ورکـړ. لـه 

چZ د انګلستان او اسپانیې تـر  ،دې کبله څرګنده وه
 ،د جګـړه پیـل شـوې وای او دا یـو اړونـد دیمنځ بایـ

جنګ د دولتونو تر منځـه عمـومن چZ  ،چZ رسوي
 ،اقتصادی المل لري او هغه څوک یې پـه الر اچـوي
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خـو لـه  ،چ  غـواړي خپلـ  نامشـروع ګټـې وسـات*
هغه ځایه چ  کوالی نش* خپـل دغـه ټیـټ نیتونـه 

د وطــن پــالنو احساســاتو پــړتمین او  ،څرګنــد کــړي
د  ،تـر څــو وکــوالی شــ* ،پــرې وهــ* ځالنـد رنګونــه

چــ  هــېڅ راز ګټــه پــه دې حریصــیزه  ،ولــس وګــړي
  .په ال ساده توګه وژلو ته وڅ
وي ،جګړو ک  نه لري

ـــیس دراګ       ـــر فرانس ـــX  ،س ـــتان د جنګ د انګلس
جازونو په سر کZ ودرېـدو او د اسـپانیې د مسـتعمرو 

ــړه ــې ک ــړ او ښــاره ی ــل وک ــې پی ــو ی ــه ورانول چــZ  ،پ
پــه هغــو ځــایونو کــZ تــګ  ،حــق لــري انګریــزي بېــړې

  .راتګ وکړي
  کارپورېشن خپل  بڼې له السه ورکوي:      
پانګه وال اقتصاد پرمختګ کولو. هماغسـZ مـو        

ســیمه ایــزه ســوداګري د کارپوریشــن پــه  ،چــZ وویــل
دقیقو مقرراتو او د ښارونو په اقتصـادي مالتـړ پـورې 

کـZ نـه  خو دا بندیزونه پـه لـویې سـوداګرۍ ،تړلZ وه
 Xوې او لویــه ســوداګري یــوازې د ســوداګر شخصــ

چZ نه یـې غوښـتل پـه هـېڅ بنـدیز  ،ارادې ته اېل وه
د دې دور سـوداګرو د بېلګـZ لپــاره  ،پـورې تړلـX وي
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) ۱۴۵۶ – ۱۳۹۵کوالی شو لـه فرانسـوي ژاک کـور (
ــه دې ســړي څخــه ــو. ل ــوم واخل ــه  ،څخــه ن چــZ خپل

Zیې د دوک Xس ته جعل او احتکار له الرې ال ،شتمن
راوړې وه او سـم چـاري سـوداګر یـې مـاتZ سـره مـ� 

کلــه چــZ پــه ســZ کــه د جعــل پــه جــرم د  ،کــړي وو
میلیونـو فرانکـو  ۲۲د  ،قبرس جزیـرې تـه تبعیـد شـو
Xیـوه لویـه مـاڼې او څـو  ،سرو زرو سره برابـره شـتمن

هوټلونه په پاریس او نورو ښارونو کZ او نږدې دیرش 
  ټوټې زمه ترې پاتZ شوې وه. 

د ژاک کــور برخــه لیــ' د نــورو ډېــرو ســوداګرو       
مــZ پېــړۍ تــاریخ لــه نویــو ســړیو ۱۵برخــه لیــ' ؤ. د 

 ،چZ د ده په شان یې خپله شـتمنX د احتکـار ،څخه
او د اعتبار څخه د نـاوړې ګټـې پورتـه کولـو  ،انحصار

  .ډک دی ،له الرې الس ته راوړله
چZ دومره یې په شتمنZ پسZ  ،البته هغه کسان      
په هېڅ وجه په مقرراتو پورې تړلX نه وو. د  ،ستلځغ

چـZ پـه کارپورېشـنونو  ،دغو او وړو پورژواګانو تر منځ
کZ ټول شوي وو او زړو عقایدو بانـدې یـې بـاور الره 
او غوښــتل یــې چــZ ســیالX منعــه کــړي او د بÖیــو لــه 
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ــو  ــه تېرول ــړم ت ــه ګ ــوادو ل ــو م ــو او د لمړنی ــه تلل پورت
الـX وجـZ شـتون نـه هـېڅ د ورتـه و ،مخنیوی وکـړي

الره. خو نـور چـا کـوالی نشـول ځـان لـه هغـو لومـو 
ــه ــوړولX وې ،څخ ــانګZ غ ــZ پ ــوري ،چ ــا  ،وژغ ــور چ ن

کــوالی نشــول د پــانګZ د کړنــو مخنیــوی وکــړي. پــه 
Zکـ Zټـولن Zوسـایل ډېـر  ،هغ Xهلتـه ترانسـپورت Zچـ

Xد پیســو ځــواک پراختیــا مــوم Zد  ،دي او هلتــه چــ
والی د بهرنـZ ښاري اقتصاد مالتړ غوښـتنZ نشـX کـ

  .سوداګرۍ د یرغل په وړاندې کوم بند جوړ کړي
 ،د وړو کارګاوو کسبیانو بله هېڅ درملنه نه لېدله      

پرته له دې چZ ځان نه چاپېره دیـوال وکـاږي او چـا 
ته په کارپورېشن کZ د ننوتلو اجازه ورنکړي. لـه دې 
کبله ورځ په ورځ په کارپورېشن کZ د ننوتلو شـرایط 

زمن شـول او کارپورېشـنونو هـر یـو کسـب یـو ال ستون
چـZ هغـه کسـب یـې  ،شمېر ښوونکو تـه محـدود کـړ

خپلو ماشومانو ته په میراث ورانتقالولو. پـه هـر ښـار 
کZ سیمه ایز صنعت د پاترنانو شرکت ته منحصـر یـو 
باندې والـ� جـوړ شـوی ؤ. نـور کـارګر کـوالی نشـول 

Xپوړ تـه ورسـېږي ا ،هیله مند واوس Xد ښوونک Zو چ
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ورو ورو د پرولتاریا وضعیت ته نـږدې شـو او پـه پـای 
ــه  ــورژوازي د څــو کســو کســبیانو د زبېښــاک پ کــZ ب

Zهغو ته پر کارګرو پرګنو برسېره بانـدې  ،منګلو ک Zچ
  .ولوېده ،وال� ورکړ شوی ؤ

پخـوا مـو څرګنـده  د مل* اقتصاد منځ ته راتلل:      
چــZ لــه ښــاري صــنایعو څخــه مالتــړ څنګــه د  ،کــړه
دونو د  صنایعو څخه په مالتړ بدل شو. ورو ورو هېوا

د ښارونو اقتصاد په ملX اقتصاد بـدل شـو او بـازارونو 
نوی نقش ومونده. دا بازارونه که څه هم کله نـا کلـه 

خــو نــور د هېوادونــو د ســوداګرو د  ،یوځــل جوړېــدل
بلـه  ،لنډمهاله پناه ځای په توګه نـه شـمېرل کېـدل

ــه نېــولZ وه ــا چــZ ملــX بڼــه یــې ځــان ت . پــه دې مان
چـZ دولتونـه وکـوالی  ،بازارونه داسـZ یـوه وسـيله وه

Zــامل ــه تجــارتX مع چــZ عمــومن د دوی د  ،شــX هغ
Zګاونډیو په ضـرر ترسـره کېـدل،  Zپـه خپـل هېـواد کـ

ــوازې د  ــه ی ــر ن ســرته ورســوي. ورو ورو د ســیالۍ فک
بلـه د ولسـونو پـه مـنځ کـZ هـم  ،سوداګرو تـر مـنځ

توګـه د لیـون بازارونـه د  رامنځ ته شو او د بېلګـZ پـه
فرانسZ د اقتصادي چارو اسـتاذي شـول. د لیـون دا 
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بازارونه د فرانسZ سلطنت منځ تـه راوړې او پراختیـا 
  .تر څو د ژنېو د بازارونو سیال واوسX ،یې ورکړې وه

په دې توګه د دولتونو تجارتX چارې پیـل شـوې       
ال چZ ملX اقتصاد تـه ورځ پـه ورځ  ،او هڅه یې وکړه

چZ تازه رامنځ ته  ،ډېر رونق ورکړي. خو ملX اقتصاد
کــوالی یــې نشــول پــه خپلــه هېــواد پــورې  ،شــوی ؤ

Xش Zهېواد شته ،محدود پات Zلږ داس Zچ Zول،  Zچـ
پـه  ،خپل ضرورتونه ګرد د هېواد له منځه بشپړ کړي

ځانګړې توګـه چـZ دوو کـالیو پـه دې دور کـZ عمـده 
سـیمو لـه د چـZ پـه ځینـو  ،نقش لرلو: یو حبوبـات

سیسلX په جزیرې کZ خورا ډېـر الس تـه راتلـل؛ بـل 
چZ یوازې په ځینو سیمو کZ موندل کېدله او  ،مالګه

د بېلګZ په توګه  ،په هماغZ سیمZ پورې منحصره وه
 Zد مـالګ Zپه سویس او د هغه په خوا او شا سیمو کـ
تولیــد د سویســیانو پــه الس کــZ د سیاســX نفــوذ او 

پـه ځـانګړې  ،ه وه. نـو وینـو چـZسیالۍ لپاره یوه وزلـ
چـــZ ځینـــو  ،توګــه د دوو کـــالیو د شــتون لـــه املــه

هـېڅ هېـواد کـوالی  ،هېوادونو ته یـې ځانګړتیـا لرلـه
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نشول پـه ځـان بانـدې سـبړه (اکتفـا) وکـړي او نـورو 
  .ولسونو سره مبادلZ او سوداګرۍ ته اړ نه وي

دولتونو هماغسZ چZ ملX اقتصاد یې رامـنځ تـه       
ل یې چZ د سمندرونو چاپېـریـال اړیـZ د غوښت ،کړ

ځــان لپــاره منحصــرې کــړي او پــه بــل عبــارت ســره 
د  ،کــړي» ملــX«غوښــتل یــې چــZ هغــه اړیــZ هــم 

بېلګZ په توګه د انګلستان سمندري سیاسـت د اووم 
  .) په وخت کZ پیل شو۱۵۰۹ـ  ۱۴۸۵هانري (

ـــړۍ        ـــز بې ـــZ انګرې ـــاره چ ـــانري د دې لپ اووم ه
چـZ د  ،امـر یـې ورکـړ ،پـاتZ نـه شـXچلوونکX وزګـار 

Xشرابونه نباید انګلستان ته حمل ش Zمګر دا  ،فرانس
بیـا یـې دا  –چZ په انګلیسX او آیرلندي بېړیو پر سـر 

دود د نورو هېوداونو د شرابو په هلـه هـم پلـZ کـړ. 
چــZ انګرېــزان پــه  ،برســېره پــر دې یــې پرېــړه وکــړه

پردیـو  انګلیسX بندرونو کZ نشX کوالی خپل مـال د
مګـر پـه هغـه حـال کـZ چـZ پـه  ،بېړیو پر سر کېږدي

  .هغه بندرونو کZ تشه انګرېزې بېړۍ نه وي
چــZ یــوازې  ،پــه هغــه دوره کــZ وضــعه هســZ وه      

چـZ د  ،ګران بیه ابرو او لوړبیـه فلزونـو کـوالی شـول
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سمندر هغZ غاړې لوی تجـارت وړ وګړځـX او درمـل 
  .د ګرانو ابرو په سر کZ پروت ؤ

له هغه ځایه چZ دا کالX له ځانګړو سیمو څخـه       
Xالزمه وه ،الس ته راځ Zله هغه ځایه چ،  Zاوډلـ Zچ

(مرتبې) او په وسلو سمبالZ بېړې د دې جنسـونو د 
Xـار واچـول شـلـه هغـه ځایـه  ،حمل او نقل لپـاره پ

Xبیې یـې د ناڅاپـه تغییراتـو سـره مـ�  ،هغه کال Zچ
ل عوامـل المـل دا ټـو ،باید ګدام او وسـاتل شـX ،وې

چZ سوداګري د یوه عمومX خدمت بڼه ځان  ،کېدل
تــه ونیســX او لــه دې کبلــه بایــد یــو انحصــاري او ان 

Xانحصار شتون وموم Xدولت.  
په دې شان د بېلګZ په توګه د مرچـو سـوداګري       

د پرتګال پادشـاه پـه انحصـار کـZ وه او هغـه نـورو تـه 
  .تړونونه ورکول

جـارت د لیزابـون (پرتګـال) د هندوستان ټـول ت      
په بندر کZ ګدام کېـدل. ټاپـه شـوي صـندکونه هلتـه 
راتلل او یوازې ټاکل شویو کسانو د درملونو خرڅولـو 

  .صادراتX کالX هم دوی ټاکل ،حق لرلو
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خپل جنسونه یـې  ،ان هغو کسانو چZ مجاز لرلو      
بایـد د پادشــاه د چــوپړو لـه الرې وارد کــړي او خپــل 

  .ادشاه ته ورکړينیمایي مرچ پ
د سوداګرۍ دا انحصار په نورو هېوادونو کZ هـم       

خو له دغو سوداګرو پاچایانو څخه یـوه هـم  ،دود شو
ــالیو د  ــه وســلو ســمبالولو او د صــادراتX ک ــو پ د بېړی
بارولو لپاره ضروري پانګه نلرله او په همدې توګه یې 

چZ درملونـه او ګـران فلـزات اروپـا تـه  ،کوالی نشول
و کړي او لـه دې کبلـه غـالبن د بـارچلولو دنـده چمت

لرونکــو ســره یــې اړیــه نېولــه. د بېلګــZ پــه توګــه د 
چZ سل زره نفوس یې درلوده (د هغـه  ،لیزابون ښار

 ،نفوس د یوې پېړۍ په ترڅ کZ درې برابره شـوی ؤ)
ســره د دې  ،ســره د دې چــZ د هغــه بنــدر تــل ډک ؤ

او د هنـد انحصاري ابـرو  ،چZ پادشاه د ګمرکX تعرفو
Zد پادشاه د باجونو له کبلـه لـویې ګټـې پورتـه کـول، 

چZ د سوداګرۍ له پلـوه د ډېـرو ښـو  ،هغو ملتونو ته
د معـاملو مرکـز شـوی ؤ او د  ،تشیالتو خاونـدان وو

بلژی' او هالند بارچلونکو او د جرمنX بانـک لرونکـو 
  .هلته السوهنه کوله
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مــ  ۱۵د غربــي اروپــا د اقتصــاد ځانګړتیــاوې د       
  پېړۍ په پای ک :

چـــZ د  ،پـــه لنـــډه توګـــه څلـــور ټکـــX مهـــم دي      
مZ پېړۍ په وروستیو او د ۱۵لوېدیزې اروپا اقتصاد د 

  مZ پېړۍ په پیل کZ ځانګړی کوي:۱۶
  .د اقتصادي ځواک ملX کول – ۱      
      ۲ –  Xاقتصادونو پراختیا او د هغو مبادالت Xد مل

  چارې له یو بل سره.
د معــاملو بــې ســاری ډېرښــت او د بــازارونو  – ۳      

  .پراختیا
چZ هر یو یې پـه یـوه  ،دهغو دولتونو ترمنځ – ۴      

د ســوداګریزو  ،اقتصــادي واحــد بانــدې بــدل شــوي ؤ
  .تړونونو تړل کېدل

له هغه ځایه چZ کـالیو تـه اړتیـا  :و ته اړتیافلزات      
و د سو ضربولو ته یې هم اړتیـا ومونـده ا ،ډېره شوه

له دې کبله ګرانو فلزونـو پسـZ شـول او دا مسـئله د 
چZ جغرافیـایي اکتشـافات  ،هغو الملونو څخه یوه وه

  یې رامنځ ته کړل.
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چــZ  ،اروپایـان وړانــدې لــه دې چــZ اټکــل وکــړي      
سره زر او سپین زر د سمندر هغZ غـاړې تـه مونـدل 

چZ په  ،د هغو معدنونو په اېستلو یې پیل وکړ ،کېږي
خو  ،پا کZ د رومیانو په دور کZ اېستل کېدلخپله ارو

وروسته د ګټې پورته کولـو څخـه پـاتZ شـوي وو. پـه 
دې توګه د سرو او سـپینو زرو د معـدنونو اېسـتل لـه 

  .مZ پېړۍ راهیسZ په تودښت سره پیل شول۱۵
چـZ د دولتونـو د  ،البته یوازې ګران فلزات نه وو      

بله معمـولX  ،اړتیاوو لپاره په سوداګرۍ کZ کارېدل
چـZ پـه جګـړې کـZ کـارول کېـدل او پـه  ،فلزات هـم

چـZ د توپخـانZ پـه جوړولـو کـZ  ،ځانګړې توګه مـس
د لټولو وړ وه او د هغZ د مونـدلو لپـاره یـې  ،کارېدل

  .هم د اروپا ځمه په هر ځای کZ وکنله
مـZ پېـړۍ پـه پیـل ۱۶مZ پېړۍ په پای او د ۱۵د       

ره اړتیا لـه هـره وختـه کZ د فلزاتو د حمل او نقل لپا
زیاته حس شوه او د پیسو د پېرودلو ځـواک پـه لـوړه 

خو وروسـته لـه هغـه چـZ د امریـZ  ،توګه پورته الړو
د جنسـونو بیـو پـه  ،سره او سپین زر اروپا ته راننوتل
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م کـال د ۱۵۲۴کله سـره پرمختـګ وکـړ او عمـومن 
Xدې پرمختګ پیل ټاک.  

د اعتبـار رامـنځ  – د بیه لرونکو پاڼو سـوداګري      
  :ته کېدل

 ،هغسZ مو چZ وویـل ،مZ پېړۍ حومتونه۱۶د       
خــو د هغــو د  ،د مرکزیــت سیســټم تــه نــږدې کېــدل

مالیاتو اخيستلو سیسټم ال هم هغه فیوډالX سیسټم 
پیسو تـه  ،کله به چZ جګړه پېښېدله ،ؤ. دې دولتونو

یې چټکه اړتیا موندلـه او حـال دا چـZ د دوی عوایـد 
و کشتونو (اقساط) او په ټاکلو برخـو کـZ الس په ټاکل

ته راتلل او دې ټکـX دوی تـه سـتونزي جـوړولZ. لـه 
دې کبله د دې لپاره چZ وکوالی شX پـه هـره موکـه 

Zک، Xاړتیا یې ځ Zشتمنۍ څخه ،چ Zپـه  ،له هغ Zچـ
Xدوی پورې اړه موم Zک Zګټه پورتـه کـړي ،راتلونک، 

به یـې لـه د سلطنت عواید او په همدې توګه مالیات 
وړاندې پلورل او ان کلـه نـا کلـه یـې دولتـZ غلـZ پـه 
  ګروۍ کZ اېښودلZ او لنډه دا چZ اعتبار ته اړ کېدل.

یـانZ د  ،په دې توګه د پانګـه والـۍ یـوه ځانګړتیـا      
بیه لرونکو پاڼو سوداګرۍ څخه د کـالیو د سـوداګرۍ 
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چZ تر هغه زمانZ  ،جال کېدل را منځ ته شول. اعتبار
خپـل  ،ازې د معاملو د تنظیمولو یوه وزله وهپورې یو

چـZ  ،د مبادلZ وړ په یوه شـX ،په خپله په یوه ارزښت
  .بدل شو ،د معاملZ او انتقال وړ ؤ

       Zدغـه تـوپیر د کـالیو لـه معـامل Zد اعتبار معامل
سـره پـه بـازار کـZ څرګنــد شـو او د بېلګـZ پـه توګــه د 

ـــوا ( ـــړي فرانس ـــار د لم ـــون ښ د ) ۱۵۴۶ – ۱۴۹۴لی
  .حومت له وخته په دې لور بدلون وموند

دا بازارونه په هـر کـال کـZ څلـور ځلـه د کـالیو د       
 ،سویسـX ،مبادلZ عمده مرکزونه ګرځېدل او ایټالوي

جرمنــX او نــورو ســوداګرو پــه هغــو ځــایونو کــZ د 
Zــول ــاملZ ک  ۱۵خــو د  ،اســپانوي ســوداګرو ســره مع

ودونکـو او پېر ،چـZ بـازار پایېنـه لرلـه ،ورځو په مـوده
 Zپلورونکو پـه کومـه توګـه هـم پـه کـالیو سـره معـامل

Zه د هغو معاملو د بیه لرونکو پاڼو  ،سرته نه رسولبل
ــه  ــه دې توګ ــه. پ ــره اړه لرل ــو س ــو او پلورل ــه پېرودل ل
بازارونـــه ورو ورو پـــه بـــورس بـــدل شـــول او لـــه دې 

Zبـرات او د هغـو پـه شـان نـور شـیان  ،وروسته حـوال
  .دود شول
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يســـــو ســـــوداګري ورځ پـــــه ورځ د کـــــالیو د پ      
ــده او  ــه ډېرښــت ومون ــه پرتل مســتقیمZ ســوداګرۍ پ

Zپه همـدې موکـه کـ Xبانک لرونک،  Zد دې لپـاره چـ
پــه خپلــZ مــوکZ ســره  ،لــوی مبلغونــه ترالســه کــړي

شـاهزویانو تـه پـور ورکـړي او یـا د درملونـو او فلزاتــو 
د بېالبېلـو کسـانو سـرمایو تـه  ،معاملZ سرته ورسوي

چZ موږ یې زېرمه  ،شول او ان هغو شیانو ته متوسل
پـه  ،د تمـZ الس اوږد کـړ ،او پاسره (پس انداز) بولـو

دې مانا چZ د وګړو زېرمـZ یـې پـه پـور واخيسـتZ او 
پور ورکوونکو تـه یـې پـه ټـاکلو مـودو کـZ ثابتـه ګټـه 

م کـال ۱۵۲۶ورکوله. دا پاسرې په ځانګړې توګـه لـه 
نکX له خوا دود څخه راهیسZ د یوه جرمنX بانک لرو

چZ د پور اخیستلو پـه  ،شوې. دا سړی د دې پرځای
Xیوازې خپلوانو او دوستانو تـه متوسـل شـ Zموکو ک، 

هر چا تـه متوسـل شـو او لـه ګـردو خلـو څخـه یـې 
چZ خپلـZ زېرمـZ د ټاکـل شـوي سـود پـه  ،وغوښتل

  .بدل کZ ده ته په پور ورکړي
ــو        ــه لوی ــه الرې پ ــو ل ــدې پورون ــړي د هم دې س

چـZ د  ،احتکـارونو الس پـورې کـړ او هڅـه یـې وکـړه
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شرابو او غنمو سوداګري په الس کZ ونیسـX.  ،لرګیو
جیــوې او  ،دې ســړي پــه ډېــرو مبــارزو ســره د مســو

ځینو نورو معدنونو انحصار تر السه کړ او کله چZ پـه 
 ،م کال کZ په خورا شورماشور سره دېوال� شـو۱۵۲۸

 ۸کیلوګرامه)  ټوله موجوده جیوه یې هر کنتال (سل
 ۱۴تــر څــو پــه  ،فلورنــه (د پیســو واحــد) پېرودلــZ وه

ــي ــوري او وای ــې وپل ــه ی ــې  ،فلورن ــZ ی ــار ک ــه دې ک پ
ــــولZ وې ۲۰۰،۰۰۰ ــــه اچ ــــپانوي  ،فلورن ــــZ د اس چ

چـZ یـو پـر دریمـZ ضـرر  ،معدنونو سیالX المـل شـوه
بورژواګــانو او ان  ،اســیلو ،کنتــانو ،وکــړي. شــاهزویانو

 Zلـه دې سـړي سـره چوپړانو او کورچوپړو خپل Zپیس
فلورنـه  ۵اېښZ وې او د هـر فلـورن پـه بـدل کـZ یـې 
چـZ دې  ،تنزیل اخیستلو. لـه دې ځایـه اټکـل وکـړی

کس په خپلو معاملو کZ څـومره ډېـره ګټـه لرلـه او د 
ده کړنو د لګښت کوونکو پرګنـو لپـاره څـومره ګرانـه 

  .پایله لرله
چـZ د دې سـړي  ،سره د دې په پام کـZ ونیسـ�      

جیوې پادشاه) دېوالX کېدلو د جرمنX په بېالبېلو (د
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طبقــو کــZ څــومره تزلــزل رامــنځ تــه کــړ. دا د اعتبــار 
  .لمړن� بحران ؤ

      Zد دې قضیو له امله نه یوازې لویې شتمن،  Zچـ
مـنځ تـه  ،پنځوس کال د مخه یـې چـا فکـر نـه کولـو

Zشــتون  ،راغلــ Zــه د پانګــه والــو یــوې نــوې طبقــبل
  .وموند

  ه لرونکو پاڼو معامله د خل
و له نظره:د بی      
» تـــازه دوران تـــه رســـېدلو«عـــام خلـــو د دې       

 ،کورنیو په اړوند ښه نظر نه لرلو. د هغو کسانو لپـاره
د سـوداګرئ پـه وړو  ،چZ د کوچنX حجـم پـه کـارونو

ګټو او د شتمنۍ د کچZ په نسـبي ثابتـه پـاتZ کېـدلو 
د وګـړو او  ،یـاد معاملو او لویو ګټـو پراخت ،روږدي وو

 ،کورنیو چټکه پرمختګ د اریانتیا او مخالفت المل ؤ
Zیـوه  ،په ځانګړې توګه هغه معـامل Zپـه هغـو کـ Zچـ

ټوټه کاغذ د معاملو وړ ابرو ځای ناسـت� کېـدو. نېټـه 
Zټوله بیه او یا یوه برخه یې وروسته  ،ایزې معامل Zچ

لــه ټــاکلZ مــودې پــرې کېدلــه او د معــاملZ پــه موکــه 
پـر  ،چـZ تـه بـه وایـې ،دا ډول معاملZ ،ه وهڅرګنده ن



244                                                     احمد قاسم�

چـZ  ،د هغو کسانو په پام کـZ ،هېڅ بنسټ شوې وې
پـردې  ،ذهنونه یـې لـه دې ډول معـاملZ نـه تـش وو

چـZ پیسـZ څنګـه د  ،راتللZ. له بلـه پلـوه دوی لېـدل
څرنګـه  ،ځینو ټاکل شویو شمېر سره غونـډې کېـږي

Xو له دې کبله عمومن د دې نویو اوډن ،بیې پورته ځ
  سره وران وو.

چـZ پخـوانX قاعـدې او  ،خو ورو ورو الزمـه شـوه      
 ،قانونونه د سوداګریزو انقالبونـو د فشـار پـه وړانـدې

یانZ د قرض او تنزیـل د اغېـزو پـه وړانـدې سـر ټیـټ 
چـZ د نـوې اقتصـادي  ،کړي او خل' ناهوبلـه شـول

وضعZ غوښتنZ ومنX. دلتـه هـم د دې ټکـX د زبـات 
چـZ اقتصـادي اړتیـاوې لـه  ،و دیله اړوندونو څخه ی

  .تیوریو څخه خورا ځواکمنZ دي
مسیحX روحانیونو هـم تصـدیق  ،ارسطو ویلX وو      

د » لوتر«  چZ پیسZ ماشومان نه زېږوي. ان  ،کړی ؤ
مسیحیت معروف سموونک� هـم لـه هـر ډول اعتبـار 

ــدریج ســره ــه ت چــZ ســوداګرۍ  ،ســره وران ؤ. خــو پ
یـې بـاطلولو او ناچـار د  دا زوړ اصـل ،پراختیا موندلـه
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چــZ پخپلــه  ،دې لپــاره چــZ ســوداګریزو کړنــو تــه
Xبرخه ولرالی ش Zد مذهب  ،روحانیت هم په هغه ک

ــمون ورکــړي ــه ظــاهر ســره س ــې  ،ل ــه ی شــرعX خول
چZ ګټه په غنمو پـرې کـړی  ،ورپرسر کړه و ویې ویل

Xماشـوم نـه زېـږوي ،ش Zپیسـ Zتـر څـو دا اصـل چـ، 
Xغـنم د پی ،غلط نه ش Zچ Zسـو بـرخالف کـوالی ول

Xویې ویل ،ش .Xپور ورکوونک�  ،بور ورکړي او ډېر ش
Xپـه  ،له دې کبله ګټه اخل Zپیسـ Zځـان او خپلـ Zچـ

  .خطر کZ اچوي
آیا د دې سـوداګریزې پانګـه  صنعت* پانګه وال*:      

  والۍ په څنګ کZ صنعتX پانګه والۍ هم شتون الره؟
چـZ  ،ؤد پخوانیو صنایعو په منځ کZ یـو صـنعت       

د افزارونو او تشیالتو په وجه یـې د پانګـه والـۍ بڼـه 
لرلــه او هغــه د ټــوکر اوبــدلو صــنعت ؤ. کلــه چــZ پــه 
ــر شــو او بــازارونو  ــارتX فعالیــت ډې ــدریج ســره تج ت
پراختیا وموندلـه او د ټوکراوبـدونکو سـیالX پـه خپلـو 

د ټوکراوبدلو کارخـانو پانګـه والـۍ بڼـه  ،کZ کله شوه
ر دې کارخـانو بایـد د هغـو ګاکـانو هم زیاته شـوه. نـو
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چZ د دوی د اړتیـاوو انـدازه  ،اړتیاوې پوره کړې وای
د پخوا په شـان لـه وړانـدې معلومـه نـه وه او لـه دې 
 .Zقاعدې د ستونزو المل ګرځېـدل Zکبله هغه پخوان

چZ له د غو مقرراتـو  ،د صنایعو خاوندان د دې لپاره
 ،وتښـتX ،چZ په ښارونو کZ رامنځ ته شـوي وو ،څخه

 ،مـZ پېـړۍ څخـه پیـل شـو۱۳چـZ لـه  ،په هغه تدبیر
یانZ د کارخانو د ماڼیو یوه برخـه یـې  ،الس پورې کړ

د ښار شـا او خـوا تـه او هغـه نـه بهـر یووړلـه. پـه دې 
چـZ یـوه  ،توګه په کلیـو کـZ یـوه ډلـه رامـنځ تـه شـوه

بزګر په هم هغـه  ،نیمايي کارګر او یوه نیمايي بزګر وه
Zــه کر ،حــال کــ ــه  ،هڼیــزو کــارونو بوخــت ووچــZ پ پ

  کارګاوو کZ یې کارګري هم کوله.
چـZ پـه یـوه  ،د ټوکراوبدلو دا صنعت څرګنـده ده      

هېواد کZ کالبنده پـاتZ نـه شـو او د هغـه سـوداګرۍ 
بهر ته هم سرایت وکړ. هر څـومره چـZ د ټوکراوبـدلو 

ال ډېـره د بحـران سـره  ،صنعت د بهر لپـاره کـار وکـړ
یـې ومونـده. پـه » تولید مـازاد« ولZ چZ د ،م� شوه

 ،دې مانا چZ نور یې له هغه ځایه چـZ د ابـرې کچـه
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وړانـد  ،چZ په بهرنیـو هېوادونـو کـZ بـه د اړتیـا وړ وه
 ،وینه وکړي او له هغه ځایه چـZ دا کچـه ثابتـه نـه وه

چZ د کارخانو جوړې شوې ابرې بې  ،داسZ پېښېدل
و کارخانـه ګاکه پاتZ کېدلZ او د هغو بیه ټیټه راتللـه ا

تر څو د هغو مصرفېدو په موکـه د کـالیو لـه  ،اړ کېدله
چمتــو کولــو څخــه ډډه وکــړي. د بېلګــZ پــه توګــه پــه 

۱۵۲۷Zانګلستان د اسـپانیې پاچـا  ،م کال ک Zکله چ
چZ ټول  ،دا خبره المل شوه ،پنځم چارل سره ووهل

ـــه ـــراخ بازارون ـــل وو ،پ ـــارل اې ـــزو  ،چـــZ د چ د انګری
Xلـه دې کبلـه د انګلـیس سوداګرو په م� وتـړل شـ .

ټوکراوبدلو کارخانو خاوندانو ګاکان و نـه مونـدل او اړ 
د خپلو کارګرانو یو شمېر وزګار کـړي او پـه دې  ،شول

  توګه د خلو د ناخوښۍ چیغZ پورته شوې.
چZ څه پخوا منځ  ،د ټوکراوبدلو صنعت تر څنګه      

د لوکسو اشیاؤ او جنګX شیانو لپاره نوې  ،ته راغل� ؤ
کارګاه رامنځ ته شوه. دا صنعتونه د نوښت له امله او 
د ډول له املـه د کارپورېشـن د قـانونونو لـه هانـدونو 

چZ پخوانX قانونونـه د  ،څخه بهر وو او کېدای نشول
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 Xهغه په وړاندې پورته کړي. دې صنعتونو باید له فن
  .پلوه ازادي لرالی

انګـه که ونه وایو د واقعـX صـنعتX پ ،په دې توګه      
لږ تر لـږه د نـوې سـوداګریزه پانګـه والـۍ  ،والۍ لپاره

  .لپاره مساعده زمینه رامنځ ته شوه
ــه دې        ــم پ ــدلو ه ــه کې ــنځ ت ــنعت رام ــاپ ص د چ

موضــوع کــZ ژوره اغېــزه لرلــه. جــان ګــوتنبرګ (پــه 
 ،) د چاپ صنعت۱۳۶۸ – ۱۳۹۷جرمنX کZ زېږېدل� 

کسانو د دوو نورو  ،چZ له ده نه پخوا منځ ته راغل� ؤ
د  ،په ګډه بشپړ کړ. کله چZ د چاپ صنعت بشپړ شو

Xد ټکـو شـیندلو  ،چاپ لوازم او ټکـ Zهغـه فلـزات چـ
چـاپ شـوي  ،د کاغذونو شتون او رنګ ،لپاره الزم وو

Zــ ــه او مجل ــه شــتمنX وه ،کتابون ــول هغ چــZ د  ،دا ټ
پلورلو او اجارې وړ ګرځېدله  ،زمZ په دود د پېرودلو
  .شیدلهاو د شریانو تر منځ وی

له هغه ځایه چZ چـاپنځX د ماشـینونو او ادواتـو       
دا  ،ډېرو پیسـو تـه اړتیـا لرلـه ،چZ اړتیا یې لرله ،سره

صنعت هم د سوداګرو په الس کZ ولوېـده او د هغـه 
 ،لپاره یې شرکتونه جوړ کړل. د کتـابونو چمتـو کولـو
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ــو ــه وړل ــازار ت ــو او ب ــو ځــانګړو  ،ګودامول د دغــو هــر ی
  .زمانونو ته اړتیا لرلهسوداګریزو سا

د کاغـذ جوړولـو صـنعت  ،د چاپ صنعت له املـه      
چـZ لـه لسـمZ پېـړۍ څخـه  ،هم له نوې وضعZ سـره

پرمختګ ومونده. د توپخـانZ صـنایعو  ،پیل شوې وه
مZ پېړۍ څخه یـې د بـاروتو د کـارولو ۱۴چZ له  ،هم

پـــه دې دور کـــZ پراختیـــا  ،لـــه املـــه دود مونـــدل� ؤ
  .ګZ پنډېدل یې ډېر کړوموندله او د پان

بیـې چـZ پـه  ټولنیزې وضع  تـه بشـپړه کتنـه:      
د کارګر مادي وضـعیت ال بـد  ،تدریج سره پورته الړې

ولZ چZ د دوی مزد د بیـو د لوړېـدلو پـه انـدازه  ،شو
  .پرمختګ ونکړ

پر صنعت بانـدې حاکمیـت او امرچلـول محـدود       
ېګڼې چZ خپلZ ښ ،شمېر خلو ته ځانګړتیا وموندله

یې په ارث پرېښودلZ. ټولنیز واټـن د کـارګر او اربـاب 
ولـZ چـZ د ښـوونکX  ،تر منځ په کارګاوو کZ ډېر شـو

ال ګـران او ال  ،پوړۍ ته رسېدل ورځ پـه ورځ ال درون
ستونزمن کېدلو او کـارګران د ښـار د چـارو لـه ادارې 



250                                                     احمد قاسم�

څخه لېرې کېدل. په دې توګه د پرولتاریا طبقه منځ 
ریستوکراسۍ د تمایالتو پر ضد متشله ته راغله او د ا

شوه او د پاڅون بنسټ یې کېښود. د بېلګZ په توګـه 
م کال کZ د لیون په ښار کZ په یـوه صـنعت ۱۵۳۹په 
Zله ټولو صـنایعو  ،ک Zد  ،ؤ» الکاپيټالیسـته«چ Zیـان

 ،چاپ په صنعت کZ یـو معـروف اعتصـاب پـېښ شـو
غـه چZ د پاریس صنایعو ته یې هم سرایت وکړ او د ه

ــر  ــو ت ــدي کون ــو او بن ــه  ۱۵۷۱نېون ــورې پایېن ــه پ کال
وموندله. د پاچا ځواک نه یوازې په بشپړه بې رحمۍ 

بلـه موکـه  ،سره په دې اعتصابونو کZ السوهنه وکړه
د کـارګرانو هـر ډول غونډېـدل  ،یې غنیمت وشـمېرله

فرمان له  ۱۵۳۹یې له کوچنیو نېولZ تر لویو پورې د 
  .امله ممنوع کړل

کال کZ په بشپړه توګه ځانګړې ۱۵۳۹ه همدې پ      
چـــZ پانګـــه والـــX وروســـته لـــه دې چـــZ د  ،کېـــږي

 ،هڅه یې کوله ،سوداګرې په برخه کZ رامنځ ته شوه
 Zد کار بازار هم تسخیر کـړي. پـه همـدې دور کـ Zچ

ــر ــدان  ،پرولت ــزارو خاون ــانZ هغــه کــارګران چــZ د اف ی
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بقـZ منځ ته راغلل او له پانګه والZ ط ،کېدالی نشول
  سره په مبارزې بوختېږي.

خو د کرهڼې پرمختګ د صنعت په خـالف ټولـو       
ځایونو کZ په یوه ډول پلـ� نشـو. پـه فرانسـZ کـZ لـه 

» الس«هغه ځایه چZ د کارخانو لپاره ورځ په ورځ د 
د  ،د سـرفانو ازادول ال ډېـر پلـX شـول ،اړتیا ډېرېدلـه

د م کـZ ۱۵۴۴بېلګZ په توګه لمړي فرانسـوا پـه کـال 
خپلZ سـیمZ سـرفان ازاد کـړل او سـینیورانو تـه یـې 

  .چZ خپل سرفان ازاد کړي ،توصیه وکړه
  ٭٭٭٭٭
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۲۸  

  د صنایعو لنډ تاریخ
  

هـم هغسـZ مـو چـZ  :د افزارو بدلون ماشین ته      
مــZ پېــړۍ څخــه وروســته ۱۲لــه  ،پخــوا څرګنــده کــړه

سوداګرۍ او صنعت په اروپاکZ رونـق ومونـدلو او پـه 
یې د پانګه والۍ سیسټم لپاره زمینه منځ تدریج سره 

ــر  ــاد شــوي سیســټم ت مــZ پېــړۍ ۱۸تــه راوړه. خــو ی
ال ډېره  ،چZ لوی صنعتX انقالب رامنځ ته شو ،پورې

ســوداګریزه بڼــه لرلــه. دا دی د دې لپــاره چــZ پــه 
چZ د تولیـد  ،باید وګورو ،صنعتX انقالب ښه پوه شو

تـه د ساده افزارو تر مـنځ څـه تـوپیر شـتون لـري. الب
خـو پـه  ،دې دواړو تر منځ جوته کرښه وېسـتلZ نشـو

  بشپړه توګه د دوی د توپیر وجه بیانوالی شو:
افزار له ساده ماشـین او ماشـین لـه  ،ځینX وایي      

د هغــو پــه نظــر د  –مرکبــو افــزارو څخــه عبــارت دی 
افزار او ماشـین تـر مـنځ بنسـټیز تـوپیر شـتون نلـري 

  ول شمېرل کېږي.کونڼی (اهرم) هم د ماشین یو ډ
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ولـZ  ،دا لید د اقتصاد له پلوه کوم ارزښـت نلـري      
چــZ تــاریخX المــل تــه یــې پــه هغــه کــZ تــړاو نــدی 

  .ورکړی
د افـزار او ماشـین تـوپیر پـه دې  ،ځینX نور وایي      

چZ افزار د انسـان د ځـواک پـه وسـيلZ کـار  ،کZ دی
خو ماشین د طبیعX ځواک په وسـیلZ د بشـر  ،کوي

اوبـو یـا  ،پرته او د بېلګZ پـه توګـه د حیـوان له ځواکه
ــر  ــاور پ ــاد د ځــواک پــه وســیلZ څرخېــږي. د دې ب ب

چZ په بېالبېلو اقتصـادی دورونـو  ،آس ګادۍ ،بنسټ
چـZ  ،خو یوه کارګـاه ،ماشین دی ،کZ یې شتون لرلو

 ،خو بشپړه ابره لـري ،د یوه انسان په الس څرخېږي
ه وسـیلZ پـه افزار دی او که هماغه کارګاه د حیوان پـ

Xماشین دی ،خوځښت راش.  
د دې لپاره چZ د ماشین او افـزار پـه تـوپیر سـم       

بایــد النـدې بنسـټیزه موضــوع پـه نظـر کــZ  ،پـوه شـو
  .ونیسو

هر پرمختلل� میانیسم له درو برخو څخـه جـوړ       
  .»افزار –ماشین « ،د نقالZ برخه ،شوی: موتور
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ه دی. دا موتــور د خوځــوونکX ځــواک پــه توګــ      
لـه د  ،خوځوونک� ځواک یا پخپلـه موتـور تولیـدوي
چـZ د  ،بخار ماشین او یا له یوه طبیع� ځواک څخـه

لـه د اوبـو  ،سـرچېنه اخلـX ،هغه نه بهر شتون لـري
  چZ ژرنده ګرځوي. ،لویدل یا د باد چلېدل

چـZ خوځښـت تـه  ،د نقالZ برخـه هغـه برخـه ده      
زمـZ مـوکZ کـZ نظم ورکوي او د هغه شل تـه پـه ال

تـه » افـزار –ماشـین «توپیر ورکوي او د هغه حرکـت 
  .رسوي

پـه حقیقـت کـZ د هماغـه » افزار –ماشین «خو       
چـZ پخـوا د  ،دستګاوو او افزارونـو څخـه عبـارت دی

چZ  ،په دې توپیر سره ،کارګر او کسبي په الس کZ ؤ
نن یادشوې دستګاوې او افزارونه د یوه میانیزم پـه 

  .الس کZ دي
چZ وروسـته  ،هغه دستګاه ده» افزار –ماشین «      

هغه کار  ،له هغه چZ هغه ته الزم خوځښت ورکړ شو
چZ پخوا کارګر پـه هغـه تـه ورتـه افـزارو سـرته  ،کوي

  .رساوه
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چـZ یـاد  ،د ماشین او افزار تر مـنځ تـوپیر دا دی      
شوې دستګاه د کارګر لـه السـه د میـانیزم الس تـه 

مـــازې دا چـــZ دا عمـــل ســـر تـــه ورکـــول کېـــږي او 
که څه  ،په تولید کZ جوت توپیر څرګندېږي ،ورسېده

هــم د هغــه میــانیزم د خوځښــت ځــواک پــه خپلــه 
  .انسان وي

تـر څـو چـZ  ،د خوځښت ځواک هر څه چـZ وي      
پـه صـنعت کـZ لـوی  ،منځ ته رانشX» ماشین افزاِر«

Xپـه توګـه د مـانوفکتور  ،بدلون راتـالی نشـ Zد بېلګـ
 Xد ماشـــین (الســـ Zـــ صـــنایعو) څخـــه خـــورا مخ

خـو پـه صـنعت  ،خوځوونک� ځواک رامنځ ته شوی ؤ
ــه نکــړ او ان د بخــار  ــې کــوم انقــالب رامــنځ ت کــZ ی

د  ،مZ پېړۍ په پای کZ اختراع شو۱۷چZ د  ،ماشین
مZ پېړۍ تر پایه یې خپـل پخپلـه ونکـوالی شـول ۱۸

» افـزار –ماشـین «صنعت منقلـب کـړي او یـوازې د 
Z د بخار ماشین یې بشپړ کړ او د ګټې چ ،اختراع وه

چـZ خوځـوونک�  ،پورته کولو وړ وګرځاوه. ښـاره ده
ځواک په خپـل ځـای خـورا اهمیـت لـري او پرتـه لـه 
هغــه هــم صــنعتX انقــالب د بشــپړېدو درجــZ تــه نــه 
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چـZ د صـنعت�  ،خو باید پـه پـام کـZ ونیسـو ،رسېږي
انقالب اصل� المل د کار د افزارو پـه میـانیزه کېـدو 

په دې کZ چZ د کار افزار په ماشـین بانـدې  ،Z دیک
مZ پېړۍ کZ پېښ شـوی ۱۸بدل کړي. دا انقالب په 

  .دی
موږ د دې لپاره چZ د صنعتونو بدلون او د هغو       

ــه ــا ت ــال اروپ ــدلون او د  ،انتق ــوډالX دور د ب چــZ د فی
ښـاره کـړو او  ،پانګه والۍ د رامنځ ته کېدو المل شو

ال  ،و څپرکـو کـZ بیـان کـړلهغه څـه مـو چـZ پـه تېـر
  .د مهمو صنایعو یو لنډ تاریخ یادوو ،مجسم کړو

ـــدل:       ـــ
ڼل او ټوکراوب ـــن د  تارس د تارســـڼلو ف
بشري فنونو تـر ټولـو پخـوان� فـن دی او د ټولنـو لـه 

  .رامنځ ته کېدو سره پیل کېږي
ــزار        ــو پخــوان� اف نټــک (دوک) د دې فــن تــر ټول
ود اوســـېدل� دی. چـــZ پـــه ټولـــو ولســـونوکZ د ،دی

مـZ پېـړۍ ۱۷مZ او د ځینو په خبـره پـه ۱۶یوازې په 
چـZ پـه  ،چZ د تـار تـاوولو څـرخ اختـراع شـو ،کZ وو

  .پښو یې حرکت کاوه
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د اتلســـمZ پېـــړۍ پـــه پیـــل کـــZ ال تارســـڼل د       
چــZ پــه نټــک او یــا د  ،کلیوالــو ښــځو یــوه بوختیــا وه

Zڼلو په څرخ سره په دې کار اخته کېدل  .تارس
چــZ میــانیX تارســڼل  ،پــه دې مــوکZ کــZ وو      

ــول. د  ــه ش ــنځ ت ــZ رام ــتان ک ــه انګلس ــل پ لمــړی ځ
اتلسمZ پېړۍ په مـنځ کـZ پـه انګلسـتان کـZ د هغـه 
زیاتZ اړتیا لـه املـه چـZ ټـوکر او تـار لپـاره رامـنځ تـه 

چZ  ،د داسZ ماشین د اختراع په لټه کZ شول ،شوه
تولیـد  وکوالی شX د څو کسو کـارګرانو پـه کچـه ابـره

کــړي. د همــدې پېــړۍ پــه پــای کــZ د تارســڼلو 
 ،چZ په ډېر ځواک سره یې حرکت کړی وای ،ماشین

  .اختراع شو
ـــم د        ـــول ه ـــانیزه ک ـــنعت می ـــدلو ص د ټوکراوب

اتلسمZ پېړۍ پـه پـای کـZ پلـX شـول. د دې خبـرې 
م کـال کـZ رامـنځ ۱۷۶۸فکر لمړی په فرانسZ کZ په 

 ،یـې عملـX کـړچـZ هغـه  ،خـو لمړیـو کسـانو ،ته شـو
  .انګریزان وو

ــوړول:       ــمیرې) ج ــاهوت (کش ــو  م ــونو وړی د پس
څخه ګټـه پورتـه کـول د لمـړي ځـل لپـاره پـه شـپنو 
قبیلو کZ پلX شول او پـه تـدریج سـره یـې د مـاهوت 
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چـZ د روم امپراطـورۍ  ،جوړولو صنعت منځ تـه راوړ
  .په زمانه کZ یې خورا رونق ومونده

د  ،نو په روم یرغل وکـړوروسته له دې چZ جرمنا      
ماهوت جوړولـو صـنعت هـم د نـورو صـنایعو پـه دود 

مZ پېـړۍ ۱۳م� په انحطاط شو او یوازې وروسته له 
چZ په هالنډ او بلژی' کZ د دې صنعت پـه بېرتـه  ،ؤ

راژونــدي کېــدو پیــل وشــو. هالنــډیانو او بلژییــانو د 
Zاسـپانیې  ،انګلسـتان ،ماهوت جوړولو لپاره د فرانس

مـX۱۵ Z له وړیو ګټه پورته کوله او نږدې تـر او جرمن
ــو. خــو  ــې د دې صــنعت انحصــار لرل ــورې ی ــړۍ پ پې
ـــه  انګرېـــزان ژر پـــام شـــول او د وړیـــو صـــدور یـــې ل
 Xــ ــډي او بلژی ــړ او د هالن ــه ک ــه منع انګلســتان څخ
کارپوهو په مرسته یې په خپل هېـواد کـZ د مـاهوت 

  .جوړولو فابریZ جوړې کړي
ــ       ــه فرانســZ کــZ لمړن ــه چــZ د مــاهوت پ Z ګامون

ــاره واخیســل شــول ــو لپ ــه ۱۶د  ،جوړول ــړۍ پ ــZ پې م
مـZ ۱۷خو بنسـټیز ګامونـه د  ،دوهمZ نیمایې کZ وو

پـه  ،»کلبر« ،پېړۍ په منځ کZ د څوارلسم لویي وزیر
  .زمانZ کZ پورته شول
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ــوړول:       ــ  ج ــZ د روم  ښیښ ــه چ ــه هغ ــته ل ورس
ښیښـZ جـوړول هـم مـ� پـه  ،امپراطوري راوپرځېـده

تـو شـول او یـوازې د فرانســZ او ایټالیـا پـه ځینــو پرېو
ښارونو کZ یې معمولZ ښیښZ جوړولZ. خو وروسـته 
له څه مودې دا صنعت پـه انګلسـتان کـZ هـم خپـور 

  .شو
لوکســه ښیښــZ یــوازې پــه اســپانیې کــZ د عربــو       

لخوا او په ختیز کZ د یونانیـانو لخـوا جوړېـدې او تـر 
چـZ د اروپـا د  ،مZ پېړۍ پـورې همـدا ولسـونه وو۱۳

Zیې چمتو کول Zاړتیا وړ ښیښ.  
مZ پېړۍ کZ ۱۳لمړی ځل د ونیز اوسېدونکو په       

وکــوالی شــول لوکســه ښیښــZ جــوړول پــه لویــدیزې 
مـZ پېـړۍ کـZ یـې دا ۱۴اروپاکZ هم دود کړي او پـه 

صنعت پایلیز رونق ته ورساوه. ورو ورو نـورو ولسـونو 
ېـړۍ پـه مـZ پ۱۷له دوی سـره سـیالX پیـل کـړه او د 

Zــ ــه فرانس ــZ پ ــای ک ــZ د  ،پ ــX ک ــتان او جرمن انګلس
ښیښZ جوړولو لویې فابریZ جوړې شوې او پـه دې 

  .فن کZ نوي اختراعات پلX شول
پخوانیو مصریانو د لیلو لپـاره د  کاغذ جوړول:      

پاپیروس بوټو له پاڼو څخه ګټه اخيستله. د پاپیروس 
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ــډیو ســیمو ــو ورو ورو ګاون ــه کول ــه پورت ــه  څخــه ګټ ت
سرایت وکړ او له زېږيـز څخـه وړانـدې پنځمـZ پېـړۍ 

  .کZ اروپا ته ورسېده
      Zزېږيزې پېـړۍ څخـه راهیسـ Zد  ،له پنځم Zچـ

د پاپیروس رونق لږ شـو او د  ،پارشمن کاغذ دود شو
مZ پېـړۍ وروسـته ۱۲هغه له کارولو څخه اصولن له 

ــZ الس  ــو ک ــورو هېوادون ــه ن ــا پ ــZ او د اروپ ــه فرانس پ
  .وواخیستل ش

مېـږې او وزې  ،خوسـX ،د پارشمن کاغذ د پسـه      
 ،له پوټکو جوړېده او د هغـه اختـراع ډېـره پخـوانۍ ده

ــړې  ــد دوې پې ــاریخ بای ــف صــنعت ت ــه ظری خــو د هغ
مخZ له زېږيزه وګڼو. له پارشـمن څخـه ګټـه پورتـه 
ــول او د  ــZ دود ش ــو ک ــو هېوادون ــه بېالبېل ــول ژر پ ک

کاغذ تر دودېدلو منځنیو پېړیو په دور کZ هم د نوي 
پورې معمول وو او ان د هغه له دودېدو وروسته هـم 

  .تر څو پېړیو پورې د ګټې اخیستلو وړ ګرځېده
       Zپه سب' په لمـړي سـر کـ Zخو کاغذ د نن ورځ

چZ  ،له مالوچو جوړېده او د هغه مخترع چینایان وو
دوې پېــړۍ مخــZ لــه زېږیــز نــه د هغــه پــه اختــراع 

پېـړۍ کـZ چـZ عـرب پـه بخـارا  م۸ZبریالX شول. په 
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د بخارا په کتابتون کZ دې ډول کاغذ  ،برالسX شول
سره م� شول او هغه يې په لویدیزې ايشـیا کـZ دود 

مـZ ۹یـانZ پـه  ،کړ. یاد شوی کاغذ یوه پېړۍ وروسته
  .پېړۍ کZ اروپا ته هم ورسېده

د زړو او ټوټو څخه د کاغذ جوړول سم څرګند نه       
خـو د هغـه  ،یخ کZ اختراع شويچZ په کوم تار ،دي

مZ پېړۍ کZ پلZ شوي او په همـدې ۱۲بشپړېدل په 
چZ د کاغذ جوړولو دستګاوې پـه اروپـا  ،پېړۍ کZ وو

  .کZ ترسره شوې
د کاغذ جوړولو کړنZ په لمړي سر کZ پـه الس او       

په وړو افزارو سره پلZ کېدلZ. د دې صنعت میانیزه 
ای کـZ د فرانسـZ ) په پ۱۶۹۹کول د اولسمZ پېړې (

خــو انګرېزانــو لــه نــورو  ،پـه توســX کــZ اختــراع شـول
  .څخه ژر وکوالی شول دا اختراع پلZ کړي

هغــه شــره چــZ عمــومن پــه  شــ
رې جــوړول:      
ــږي او  ــورل کې ــرودل او پل ــZ پې ــنعت ک ــارتX «ص تج

د هغـZ اصـل لـه ګنـX یـا چوغنـدر  ،نـومیږي» شره
رتX څخه اخلX او وروسته له تصفیې څخه یې د تجـا

  .شرې په ډول راګرځوي
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د سهېلX ایشیا په سـیمو کـZ  :د ګن* ش
ره – ۱      
ډېره ده او شرې جوړولو له هماغه سیمZ څخه ولۍ 

  .اخیستZ ده
د لوی سندر له وخته یونانیـانو لـه هندوسـتان       

چـZ  ،خو کچه یې هومره لږه وه ،څخه شره واردوله
  .هعمومن له درملتونونو څخه پېرودل کېدل

د روم امپراطــورۍ پــه زمانــه کــZ یــې شــره لــه        
هندوستان او عربستان څخـه راوړلـه او پـه لویـدیزې 

چـZ  ،اروپا کZ یوازې وروسته لـه سـلیبي جنګونـو وو
  .شرې جوړول ډېر شول

ــه        ــته۱۳ل ــه وروس ــړۍ څخ ــZ پې ــا  ،م ــZ د اروپ چ
ــوه ــق ش ــه رون ــ� پ ــوداګري م ــه  ،س ــف پ ــو کش د ګنی

دیترانZ په عمده جزایرو کZ دود مصر او د م ،سوریې
شو او د اسپانویانو په الس د امریZ زمو ته یې هم 
 Zپېـړۍ کـ Zسرایت وکړ. برسېره پر دې په څوارلسـم

  .تصفیه شوې شره په اوروپا کZ لږه وه
مــZ پېــړۍ پــه لمړنیــو کلونــو کــZ د شــرې ۱۶د       

جوړولو صنعت په امریا کZ په پښو شـو او تـر مـودو 
امریـZ شـره د اسـپانویانو پـه الس د اروپـا پورې د 

مـZ پېـړۍ کـZ د امریـا ۱۷هېوادونو ته رسېدله. پـه 
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چـZ ډېـرې  ،شره په پرېمانه کچه ارو پا ته راورسېده
اړتیاوې یې لېرې کولZ او له هغـه ځایـه چـZ پـه دې 
دور کZ یې د اروپا نورو مستعمراتو کZ هـم د شـرې 

انX خـورا ډېـره د هغـZ پرېمـ ،په چمتو کولو پیـل وکـړ
  شوه او بیه یې خورا ښته راغله.

د شـــرې کشـــف پـــه  د چوغنـــدرو شـــ
ره: -۲      
چوغندر کZ لمړی ځل د یوه جرمنX کیمیاپوه لخـوا 

خـو  ،د اتلسمZ پېړۍ په دوهمZ نیمایې کZ پلـ� شـو
 ،هغه وخـت عملـن د ګټـې پورتـه کولـو وړ وګرځېـده

Zـ چZ لـه امریـZ سـره جګـړه پېښـه شـوه او د امری
هغـه وخـت پـه لټـه شـول او  ،شره اروپا ته ونرسېده

 Zــده او د نونســم ــام وړ وګرځې ــاد شــوی کشــف د پ ی
پېړی په لمړۍ نیمـایې کـZ پـه فرانسـZ او د اروپـا پـه 
نورو ټکـو کـZ د چوغنـدرو کرنـه او د شـرې جوړولـو 

  .مهمو کارخونو بنسټ اېښودل پیل شول
ــر  :د چــاپ صــنعت       ــول ۱۵ت ــورې ټ ــړۍ پ مــZ پې
ونه په الس لېل کېـدل. د چـاپ صـنعت د یـاد کتاب

  .شوې پېړۍ په منځ کZ اختراع شو
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فلزات له خورا ډېرې پخوانۍ زمانZ څخه  :فلزات      
چــZ بشــر پــه  ،ښــاره ده ،د بشــر د پــام وړ ګرځېــدل

چـZ پـه سـپېڅلZ  ،لمړي سر کZ هغه فلزات وپېژندل
له سره او سپین  ،توګه په طبیعت کZ موندل کېږي

چـZ  ،وسته د هغو فلزاتو په کشف بریـال� شـوور –زر 
 ،لـه مـس ،هغه کېدای شX له نـورو توکـو جـال کـړو

چـZ د هغـه  ،مZ پېړۍ کZ وو۹قلعX او نور. یوازې په 
چــZ وکــوالی  ،اســیدونو کشــف نښــZ ومونــدلZ شــوې

Xــ ــو د  ،ش ــړي او د هغ ــل ک ــZ ح ــان ک ــه ځ ــزات پ فل
مـZ پېـړۍ  وروسـته د ۱۵سپېڅلتیا المـل شـX او لـه 

  .شمېر ورځ په ورځ ډېر شوفلزاتو 
پخوا یې یوازې مریان په معـدنونو کـZ  :معدنونه      

ولZ چZ د معدن کار خـورا ګـران ؤ او  ،کار ته اړباسل
غالبن د مریه په مرګ پای ته رسـېده. پـه هغـه موکـه 
کZ یې په دیلم سره په معدن کZ سوری اېسـتلو او د 

Zیـې د معـدن ټـوټې تـودول Zد  ،اړتیا پـه اړونـدونو کـ
تـر څـو هغـه چـاودې  ،هغو په سر یې سـرکه شـېندله

کړي. په منځنیو پېړیـو کـZ نـه یـوازې د معـدنونو پـر 
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بله اصولن ځينـZ معدنونـه  ،اېستلو څه زیات نشول
چـZ  ،مZ پېړی سر کZ وو۱۷وځنډول شول. یوازې د 

د نویــو ابتکــارونو لــه املــه د معــدنونو لپــاره نــوی 
ه یې د هغـو پـه وضعیت رامنځ ته شو او په چټکیا سر

  .اېستلو پیل وکړ
د بخار ماشین د بشری هنر لـه  :د بخار ماشین      

چZ د صنعت به وده کـZ یـې تـر  ،اثرونو څخه یو دی
Zټولو لویې اغېزې لرل.  

 ،چـZ بشـر د بخـار ځـواک پېژانـده ،پېړې کېـدې      
چـZ لـه دې ځـواک څخـه یـې ګټـه  ،خو لمـړي کـس

چـZ د  ،پـاپن ؤفرانسوی دنX  ،پورته کول کشف کړل
مZ پېړۍ په دوهمZ نیمایې کZ یې ژونـد کـاوه. د ۱۷

دنX پاپن کشف پـه هماغـه پېـړۍ کـZ پلـ� شـو او پـه 
  .صنعت کZ د لویو بدلونونو المل وګرځېده

  ٭٭٭٭٭
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۲۹  

  م  پېړۍ ځانګړتیاوې۱۷د 
  

د فرانسZ ګمرک� سازمان هغـه  گمرکe سازمان:      
ای پـر ځـای چZ د سوداګریزو سمو آمـارو ځـ ،شان ؤ

کېدل یې ستونزمن کول. د فرانسZ خاوره نظر هغـه 
څلـور برخـZ شـوې وه او  ،چZ پخوا یې لرلو ،ویش ته

د هـرې برخـZ د ادارې ډول یـې لـه بلـZ برخـZ سـره 
  توپیر درلوده.

د پنځو والیتونو ګېرچاپېره یې یـو پوسـتX او  – ۱      
ګمرکX خط اېسـتل� ؤ او د سـوداګرو لـه هغـو مـالونو 

چZ د دوی حدودو ته ننوتل او یـا لـه هغـو  ،ېڅخه ی
خو د کالیو حمل او نقل په  ،ګمرک اخیستلو ،نه وتل

دې پنځو والیتونو کZ دننه ګمرک نلرولو او یـوازې د 
  .الرساتلو حقونه له دوی څخه اخیستل کېدل

ځينــX نــور والیتونــه یــې بهرنــX والیتونــه  – ۲      
ساتلو پخوانX نومول. په دې والیتونو کZ غالبن د الر
Zتعرف Xحمـل او  ،حقونه او په همدې توګه داخل Zچـ
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 ،اخیسـتل کېـدې او هـر کـال� ،نقل ته ستونزمنZ وې
چZ له دې والیتونو څخه یاد شوو پنځګونو والیتونـو 

د  ،ته صادرېدو او یا له هغو والیتونو څخه راوارېدېـدو
  .ګمرک حق یې پرې کولو

چZ له فرانسـZ  ،وویوه بله ډله هغه والیتونه  – ۳      
نــه بهــر یــې کــوالی شــول پــه ازاده توګــه ســوداګري 

چـZ خپـل کـالX یـې د  ،خو په هغه موکـه کـZ ،وکړي
بایـد ګمرکـX  ،فرانسZ له نـورو والیتونـه څخـه تېـرول

  .حقونه یې پرې کړي وای
چـZ لـه بهـر سـره  ،پنځه ازاد بندرونه هم وو – ۴      

سـوداګریز  یې په ازاده توګه سوداګري کوله او د هغو
چZ د  ،مال یوازې هغه وخت تر کنترول الندې راتللو

  .دوی له ازادې زمZ څخه بهر وتلو
ــل د        ــړی ځ ــZ د دې ۱۵لم ــه ک ــه زمان ــويي پ م ل
د لغـو  ،چـZ د ازادې سـوداګرۍ خنـډ ګرځېـده ،ویش

م لویي وزیرانـو هـم پـه ۱۴کولو په هڅه کZ شول؛ د 
ه چـZ خو له هغه ځایـ ،دې الر کZ ډېرې هڅZ وکړې

ــه او د  ــه امل ــتنو ل ــوډالX دور د غوښ ــونه د فی دا ویش
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یاد شوو  ،سینیورانو د ګټو پر بنسټ منځ ته راغلX وو
  .هڅو اغېزمنه پایله ونه موندله

پـه  د الرساتلو حقوق او نور سینیوري عوارض:      
چZ د رومیانو په زمانـه کـZ  ،تېرو څپرکو کZ مو وویل

لـو لپـاره اخیسـتل د الرساتلو حقوق د واټونو د جوړو
کېــدل. پــه فیــوډالX دور کــZ د الرســاتلو د حقوقــو 

خو د مصرف موخه یې له منځه  ،اخیستل پاتZ شول
پـه دې مانـا چــZ سـینیورانو هـر یــوه پـه خپلــه  ،والړه

خـو د دې پـر  ،سیمه کZ د الرساتلو حقوق اخیسـتل
ځــای چــZ هغــه لــه واټونــو څخــه پــاملرنZ پــه موخــه 

یـې لګـول. د فرانسـZ  د خپـل تجمـل لپـاره ،وکاروي
چZ د الرساتلو دا  ،پاچایان څو ځله په هڅه کZ شول

حقوق له منځه یوسX او ان څو فرمانونه یـې پـه دې 
خو پـه سـینیورانو بریـالX نشـول او  ،هله صادر کړل

مZ پېړۍ په لمـړۍ نیمـایې کـZ ۱۶دبېلګZ په توګه د 
چZ د فرانسـZ لویـه مرکـزي الر  ،د لوارد سیند په سر

مرکزونــو  ۱۲۰،۱۰۰ال د بــاج اخیســتلو  ،لــهګڼــل کېد
 ،شتون الره او د بېلګZ په توګـه د مـالګZ یـوې بېـړۍ
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بایـد د خپـل  ،تـه تللـه» لـور«څخـه » نانـت«چZ له 
ارزښت څلور ځلـه یـې د الرسـاتلو د حقوقـو پـه نامـه 

  .پرې کړې وای
د فرانسZ پاچایانو د دې لپـاره چـZ د سـینیورانو       

اصـولن پـه  ،وی کـړی ويله عوارضو څخه یې مخنیـ
چـZ ځینـZ ښـارونه لـه سـینیورانو  ،دې لټه کZ شول

په دې اړوندونو کZ سینیورانو هومره  ،څخه وپېرودي
Zغوښــتل Zد  ،لــوړې پیســ Zغــالبن د پاچــا خزانــ Zچــ

لــه څنګــه چــZ د  ،هغــو د پــرې کولــو وس نــه لرلــو
 ۶۰،۰۰۰سینیورانو څخه یوه یوازې د یوه ښـار لپـاره 

  .لیوره غوښتل
د فرانسZ پاچایانو د دې لپاره چZ هغه هېواد ته       

مZ پېړی له پیله د څـو ۱۷د  ،اقتصادي یوال� ورکړي
  ګامونو د اوچتولو په لټه کZ شول:

چZ  ،د سوداګریزو اړیو اسانول په دې توګه – ۱      
چZ د فیوډالX رژیم پـاتZ شـونX وو او  ،داخلX بندونه

  له منځه یووړي. ،فرانسه یې ویشله
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چــZ د  ،د ملــX صــنایعو مالتــړ پــه دې توګــه – ۲      
فرانســZ پــه ســرحدونو کــZ بندونــه جــوړ کــړي او لــه 

  .بهرنZ سیالۍ څخه مخنيوی وکړي
د هېواد د سرو او سپینو زرو ډېـرول پـه دې  – ۳      
چZ د صـادراتو کچـه د وارداتـو لـه کچـZ څخـه  ،توګه

Xپورته بوځ.  
ریـاوې ونـه خو پـه لمـړۍ برخـه کـZ یـې ډېـرې ب      

م لويي وزیر ډېر ۱۴موندلZ او سره د دې چZ کلبر د 
داخلX ګمرکونـه او د الرسـاتلو حقـوق یـې لـه منځـه 

خــو لــه ده څخــه وروســته لویــو خانــانو د ده  ،یــووړل
لــه  ،چــZ د ځــان پــه ضــرر یــې تشخیصــول ،مقــررات

  .منځه یووړل
ــه بــدمرغیو څخــه یــوه وړه        د خل
ــو او د دوی ل

ــایه: ــه احص ــاملرنZ ســره چــZ د صــنعت او  د دې پ پ
ــو  ،ســوداګرۍ پرمختــګ المــل کېــده چــZ د هېوادون

Xســازمان تــه تمرکــز ورکــړی شــ Xد اروپــا  ،سیاســ
دولتونه تمرکز ته نږدې کېدل او د خپل ملX اقتصاد 
پراختیا لپاره د تازه بازارونو نېولـو او نویـو سـرحدونو 
ــه پســZ او خــونړې  ــه پرل ــه دې کبل ــه اړ وو. ل ټــاکلو ت
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اسـپانیې او نـورو تـرمنځ  ،جرمنـX ،فرانسـZ جګړې د
 Zپرګنـ Zشوې. د دې جګړو لګښتونه پر بېـوزل Zپېښ
تحمیلېدل او د هغـو تلفـات هـم بېـوزلZ پرګنـZ وې. 
 Zتحمیلونـــه او نـــور عـــوارض هـــم چـــ Xغیـــر قـــانون

پــر دغــو ورزیاتېــدل. د ســرفانو  ،ســینیورانو اخیســتل
 چـZ د کـارخونو پـه هېلـه آواره کېـدل او پـه ،ازادېدل

الرو کZ یې په سوال غوښـتلو او الروهلـو الس پـورې 
پــر الملونــو ورډېرېــده. دې ټولــو الملونــو الس  ،کولــو

چـZ د  ،یو بېوزل� ولـس یـې مـنځ تـه راوړ ،سره ورکړ
کسه  ۳۱،۸۰۵مZ پېړۍ په دوهمه نیمایې کZ یې ۱۷

  .سوالګر لرل
      Xڅرګند ش Zد دولت مـالیې  ،د دې لپاره چ Zچ

 ،کZ څومره مالمـاتوونکX شـوې وېد لویي په زمانه 
م ۱۷۰۰چـZ پـه  ،چـZ د دولـت لګښـتونه ،یادونه کوو
م کـZ لـه ۱۷۱۱پـه  ،میلیونـو ډېـر وو ۱۱۶کال کZ تر 

یـانZ لـه دوه ځلـو زیـات  ،میلیونو لېرو ډېر شول ۱۶۴
  .شول
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م کـال کـZ پـه ۱۷۱۵پر نورو بدمرغیو برسېره په       
درانـه چZ خـورا  ،ځناورو کZ یو طاعون هم خپور شو

  .تلفات یې رامنځ ته کړل
چZ د هېواد نفوس  ،دا ټولZ بالګانZ المل شوې      

د فرانسـZ  ،خورا لږ شو او هسـZ چـZ لیلـX یـې دي
زرو  ۴۰۰م پـورې لـه ۱۷۰۷م څخه تـر ۱۷۰۰ولس له 
زرو پورې تلفات ورکـړل او د ده تلفـات  ۵۰۰څخه تر 

م پـورې پـه ۱۷۱۵باید لـه یـاد شـوي تـاریخ څخـه تـر 
  .زه توګه تر دې څخه خورا ډېر ويبنسټی
  ٭٭٭٭٭
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۳۰  

  م  پېړۍ له ځانګړتیاوو څخه۱۸د 
  

م لـویي د خپـل ۱۴ :د الرساتلو حقـوق او بېګـار      
ســلطنت پــه وروســتX کــال کــZ د واټونــو د ســاتلو او 
رغونو لپاره یو فرمان صـادر کـړ او د هغـو سـاتل یـې 

بېوزلۍ اجازه خو عمومX  ،لویو خانانو ته ورپه غاړه کړ
م لویي پـه زمانـه ۱۵چZ دا نقشه پلZ شX. د  ،ورنکړه

کZ یې دا کار د بېګـار لـه الرې سـرته ورسـولو. هغـه 
کسانو چZ له واټونـو څخـه تـر ټولـو ډېـره ګټـه پورتـه 

چZ غوښتل یې خپـل کـالX حمـل  ،سوداګر وو ،کوله
او نقل کړي او له دې کبله پـه بنسـټيزه توګـه بایـد د 

خـو د هغـZ  ،د دوی لخـوا پـرې شـX واټونو لګښتونه
چـZ دا بـار  ،زمانZ د حاکمZ ډلZ زورویلو حـم کولـو
.Xو په مټ کېښودل ش  هم د بېوزلو خل

چـZ لـه  ،بېګار یوازې په مالیې ورکوونکـو کسـانو      
کلونـو پـورې عمـر لرلـو او پـه نـا  ۶۰څخه یې تـر  ۱۶



274                                                     احمد قاسم�

تحمیلېـده. د  ،ازادو ښارونو او یا په کلیو کZ اوسېدل
د ازادو ښـارونو  ،د هغـو چـوپړ ،اسـيالن ،سا غـړيکلی

چZ پـه کـوم نـوم سـره یـې د  ،هغه کسان ،بورژواګان
لـه بېګـار څخـه بخښـل  ،ښار له حاکم سره تـړاو لرلـو

 Zوه.  ۳۰شوي وو. د بېګارۍ موده په کال کـ Zورځـ
بار وړونکX ځنـاور  ،بېګار ورکوونکو باید د کار افزارونه
Zګادې او په حقیقت ک Zخپـل ټـول شـته لـه  او خپل

چــZ  ،ځانــه ســره راوړي. لــه دې څخــه اټکــل وکــړی
څومره فشار په دوی راتللو او څنګه بې کـوره او اوره 

چـZ  ،کېدل. د زور زیاتX کار هغـه ځـای تـه ورسـېدو
بورژواګانو د ښار سړکونو جوړولو لپاره هم له کلیوالو 

  .څخه ګټه پورته کوله
چZ که کـار  ،وله هغه ځایه چZ مامورینو حق لرل      

هغه د هغو پیسـو  ،د موکZ په سر پای ته ونه رسېږي
 ،چZ له ځنډ راتلونکو څخـه یـې اخيسـتلZ ،په وسيله

سر ته ورسوي. ورو ورو یاد شوي بېګار د مالیې بڼـه 
  .چZ پر مالیه ورکوونکو تحميلېدله ،ځان ته ونېوله
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م کـال کـZ لـه منځـه الړو او د ۱۷۷۶دا بېګار په       
چـZ  ،ی د مالیې یوه تعرفه کېښودل شـوههغه پر ځا

خـو دا  ،د زمZ ټولو خاوندانو پورې یې تـړاو مونـدلو
 Zــ ــه پل ــه هېڅل ــه کبل ــانو د مخالفــت ل ــه د خان تعرف
نشوه. په هغه وخت کZ که څه هم د عمـومX ګټـو د 
فشــار او یــا نــورو الملونــو لــه املــه ځینــX قانونونــه د 

غـه لـه هغـه ځایـه چـZ ه ،ډېرکX په ګټـه وضـÐ کېـدل
د هېواد  ،چZ هغه قانونونه د دوی په ضرر وو ،کسانو

Zلرل Zکېـدل او  ،چارې یې په الس ک Xله نه پلهېڅ
چـZ د قـانونونو او د هغـو  ،سم زموږ هېواد په شان ؤ

  .د پلX کېدو تر منځ خورا ډېر توپير شتون لري
م لـویي ۱۴له دې کبلـه سـره د دې چـZ کلبـر د       

د سـوداګرۍ مخنیـوی  چـZ ،وزیر د الرسـاتلو حقـوق
ــې کــاوه ــور  ،ی ــر ضــد ن ــو پ ــووړل او د هغ ــه منځــه ی ل

په هماغه توګه په خپل حال  ،قانونونه هم وضÐ شول
  .پاتZ شول

کلبـر د  د صنعت او سوداګرۍ د ازادۍ پـه لـور:      
۱۴ Zد فرانســ Zم لــویي صــدراعظم د دې لپــاره چــ

ــه  ــیالۍ څخ ــه س ــنایعو ل ــو ص ــنایع د بهرني ــX ص داخل
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مقــررات وضــÐ کــړل. دا صــنعتX او  ځینــX ،وژغــوري
ســوداګريز مقــررات ورځ پــه ورځ ګرانېــدل او د هغــو 

چZ هر کوچنX تولیـد کـوونکX د  ،شمېر هومره ډېر ؤ
خپلو تکلیفونو اوحقوقو د پوهېدلو لپاره بایـد یـو دور 

  قانون زده کړی وای.
دولت په دې توګـه غوښـتل چـZ د لمړنیـو توکـو       

ـــدې ـــه هم ـــرچېنه او پ ـــوکرو د  ډول او س ـــه  د ټ توګ
جوړولو طرز او کچـه کنتـرول کـړي او تـر یـوه هانـده 
پــورې د درغلیــو مخنیــوی وکــړي. خــو دا مقــررات د 

چZ پراختیا یې مونـدلZ  ،مZ پېړۍ له صنعت سره۱۸
Zنـه  ،وه او ځواکمن شوی ؤ او نور یې بیې نه غوښتل

چـZ د  ،جوړېدل. په دې دور کZ هرې کارګاه غوښتل
خو هغZ بلZ تـه یـې  ،م تولیده کړيبلZ کارګاه ابره ه

چــZ د دې د انحصــاري  ،نــه غوښــتل اجــازه ورکــړي
ابرې په تولید بوخت شX. په دې دور کZ د خلو پـه 

چـــZ داســـZ بندونـــه د  ،پـــام کـــZ عجیبـــه ښـــارېده
  .سوداګرۍ او صنعت په الس او پښو وتړي

لــه دې کبلــه ځینــو د دې محــدودیتونو پــر ضــد       
ــه اوچــت کــړل او پــ مالتــړ «ه صــنعت کــZ د ګامون
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Zالنـدې ونېـوه» غوښتن Zدغـه  ،سیسټم یې تر نېـوک
پرېـږدی  ،پرېـږدی چـZ وشـX«فورمول یې جوړ کـړ: 

  .»پرېږدی
      Xموضــوع ســمه روښــانه شــ Zد  ،د دې لپــاره چــ

مــZ ۱۸صــنعت او ســوداګرۍ ځینــX محدودیتونــه پــه 
  پېړۍ کZ یادوو:

غـو د سوداګریزو بازارونو شـمېر محـدود ؤ او د ه      
زیاتول د مقرراتو پر ضد وو او یوازې ځینX کالX بایـد 
هلتــــه پلــــورل شــــوي وای. هــــر فرانســــوي بنــــدر 

Zځانګړتیاوې او باندېوالتیاوې لرلـ،  Zپـه دې مانـا چـ
 Xورلـــه وارېدېـــدل او ځـــانګړي کـــال Xځـــانګړي کـــال

د بېلګZ په توګه د ځینو هېوادونو  ،ورڅخه صادرېدل
وي وای. هغـه تـه وارد شـ بـردوشـراب بایـد هرومـرو 

بایـد هرورمـرو پـه  ،شرابونه چـZ مسـتعمراتو تـه تلـل
کZ پـه بېړیـو کـZ اېښـودل شـوي » نانت«یا » بردو«

وای. د فرانسZ سوداګريزې اړیZ له ختیز سره بایـد 
 Zشــوې وای... او داســ Zبنــدر لــه الرې پلــ Xد مارســ
نور. څو کمپنیو هم دځینو هېوادونو له هندوستان 

انګړې کـړې وه او دا خبـره د سوداګري ځانونو ته ځـ



278                                                     احمد قاسم�

بورژواګانو د کل' اعتراض وړ وه او په پای کZ یـې د 
م کــال کــZ لــه ۱۷۶۹هنــد کمپنــۍ بانــدېوالتیاوې پــه 

  منځه یووړې.
چZ د هغه انقالب له امله چZ په صـنعت  ،ګوری      

نــور هغــه پخوانیــو  ،او تجــارت کــZ مــنځ تــه راغلــ� ؤ
چZ صنعت  ،مقرراتو سمون نه لرلو. اوس غوښتنه وه

سیالX د نړۍ ټولو سـیمو تـه  ،او تجارت ډګر وموندي
ــواکZ د  ــه ګ ــوب«یوســX او ځانون ــه ت ــده » مری ــه بن ل

چـZ صـنعت او  ،خالص کړي. اوس وضعیت ایجابول
  واوسX.» ازاده«سوداګري 

مــZ او ۱۷د فرانســZ ولــس پــه  ټــولنیزې طبقــ :      
الX دور هماغــه  مـZ پېـړۍ کــZ هـم نــږدې د فیـوډ۱۸

  .مان ساتل� ؤټولنیز ساز
د صنعت او سوداګرۍ د رونـق لـه املـه د بـورژوا       

طبقه مـنځ تـه راغلـه او د اقتصـاد لـه پلـوه یـې خـورا 
ــه ال  ــت ده ت ــو. خــو دې اقتصــادي اهمی ــت لرل اهمی

ــه ؤ ــړی ن ــوړ ورک ــولنیز پ ــوې  ،ټ ــZ دی د ی ــانZ دا چ ی
ځانګړې طبقZ په توګـه وپېژنـX. د فرانسـZ ولـس پـه 

  بقو ویشل کېدلو:مZ پېړۍ کZ په درو ط۱۸
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چـZ کـار یـې یـوازې  ،دغـه کسـان روحانیان: -۱      
د دې لپاره چZ هم د مـادي نفـوذ او  ،دعا لوستل وو

تـر ټولـو ځواکمنـه  ،هم د معنـوي نفـوذ خاونـدان وو
  طبقه ګڼل کېدله.

ــات        ــه زمــZ او موقوف ــانو طبقــZ پرېمان د روحانی
ه یـې چZ د فرانسZ ټولو زمو یو په پنځمه برخ ،لرل

جوړولـــه او د دوی عوایـــد لـــه ســـل میلیونـــو لیـــورو 
تېرېدل. برسېره پر دې د خلو له ځمو یې عشـریه 

چZ د هغـو کچـه هـم لـه سـلو میلیونـو  ،هم اخیستله
هسZ چZ د دې طبقZ کلنX عواید  ،لیورو تېری کولو

مـZ پېـړۍ ۱۷میلیونو لیورو په کـال کـZ (پـه  ۳۰۰له 
  کZ) تېرېدل.

یانو په منځ کـZ هـم طبقـه بنـدې پخپله د روحان      
پلZ شوې وې او دا عواید په حقیقت کZ ټول د لویوو 
روحانیــانو پــه مــرۍ کــZ ورتویېــدل او واړه روحانیــان 

چZ د فرانسZ په انقالب کZ ځینX  ،هومره بېوزلX وو
  .له انقالب سره همالسX شول

د روحانیانو طبقZ تـل دو کسـه د خپلـو اسـتاذو       
هغو دوو کسانو د پاچا سره د وزیرانو  په توګه ټاکل او
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حم لرلو او په دولتX چارو کZ یې مداخله کوله. نـو 
چZ روحانیانو لـه لویـانو او اسـیالنو سـره هـېڅ  ،وینو

  .پرته له دې چZ روحانX نفوذ یې لرلو ،توپیر نلرولو
غالبن مالیو او عوارضو دې دوو طبقـو پـورې اړه       

  .نه لرله
ــــا):اســــیالن ( -۲       دوی هماغــــه پخــــوانX  نجب

چـZ لـویې زمـZ یـې پـه  ،سینیوران او شاهزویان وو
الس کZ لرلZ او له هغـو څخـه یـې ګـذاره کولـه او د 

  .مالیو له پرې کولو بخښلX ګڼل کېدل
د بورژوا طبقـZ رامـنځ تـه کېـدل او د صـنعت او       

چـZ د دې  ،سوداګرۍ پراختیـا اړتیـا رامـنځ تـه کولـه
ومX. خو دغو مقاومت کولـو طبقZ ځواک لږښت وم

Zګټې یې د چاپېریال پر غوښـتنو تحمیلـول Zاو خپل، 
د بېلګZ په توګه ال یې د الرساتلو حقـوق او ځـانګړي 

  .عوارض اخیستل او پر رعیتونو یې بېګار تحمیلولو
دغو هېڅ کار نلرلو او له هغه ځایه چZ صنعت او       

' سوداګري د فیوډالX دور د نظریاتو پر بنسـټ سـپ
چـZ پـه صـنعت او  ،نو کوالی یـې نشـول ،ګڼل کېدل

د  ،ســوداګرۍ بوخــت شــX او کــه بوخــت شــوي وای
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 Xدولتـ Zدوی اسیلتیا له منځه تلله. خـو پـه بـدل کـ
 ،سـفارت ،وزارت ،مهمZ چـارې لـه د پـوځ قومانـده

حومــــت او داســــZ نــــور د دوی برخــــه لیــــ' وو. 
ځواکمن اسيالن ان د پاچا تر امر الندې نـه راتلـل او 

دولتX مقررات یې په هـېڅ نېـول  ،له چZ ومو لېدل
او د دوی د پاچا سـره د اخـتالف کـار هغـه ځـای تـه 

چــZ لــه دوی ســره  ،م لــویي اړ شــو۱۴چــZ  ،ورســېده
کسـه  ۳۵۰جدن په جګړه الس پورې کړي او د دوی 

Xووژن.  
دریمه طبقه د خلو پرګنـو تـه  دریمه طبقه: – ۳      

سیالنو او روحانیانو یانZ هر څوک چZ د ا ،ویل کېدل
  په ډله کZ نه وو او هر چا چZ کار کاوه.

د صــنعت او  ،پــه هماغــه ډول مــو چــZ ویلــX دي      
سوداګرۍ تر رونق موندلو وروسته د کارخونو لرونکو 
 Zاو سوداګرو څخه یوه ځواکمنه طبقه مـنځ تـه راغلـ

چZ په ټولنه کZ یې لویه اغېزه لرله او په حقیقت  ،وه
خـو ټولنـه ال  ،بقـZ مخـZ تـه پراتـه ووکZ د اسـيلZ ط

هغـوی پـه رسـمیت وپېژنـX او پـه خپـل  ،چمتو نه وه
Xهغو تـه ځـانګړی ځـای قایـل شـ Zـه  ،سازمان کبل
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هغوی یې د دریمZ طبقZ خلو په ډله کZ او پرته له 
  .حقوقو ګڼل

روښانفکران او د ادارو  ،طبیبان ،شاعران ،ادیبان      
کـارګران او بزګـر  ،غړي عمومن د دې طبقZ برخه وو

  .د دریمZ طبقZ په ښته برخZ کZ پراته وو
ټولZ مـالیې او عـوارض لـه دریمـZ طبقـZ څخـه       

اخیستل کېدل او بزګرو چZ د ټولنZ ډېرکZ برخه یې 
پــر درنــو مــالیو برســېره اړ وو بېګــار هــم  ،جوړولــه

Xوزغم.  
چZ د بزګـر د معمـولX  ،په نږدې توګه ویالی شو      

سلو کZ برخه په بېالبېلو نومونو باندې د په  ۷۵عاید 
کلیسا او دولت تـه پـرې کېدلـه. خـو د  ،زمZ خاوند

  یاد شویو طبقو نږدې شمېر په الندې توګه ؤ:
  انو شمېرروحانی د    ۱۳۰،۰۰۰
  و شمېراسیالن د    ۱۴۰،۰۰۰

۲۵،۰۰۰،۰۰۰     Zشمېرطبقد دریم Z  
  ٭٭٭٭٭
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۳۱  

  نپاچا او لویا
  

له پسZ مودې لپاره تر فشار هغه ملتونه چZ د پر      
بـــت پرســـته روزل کېـــږي او پـــه  ،النـــدې پېښـــېږي

بېالبېلو نومونو لرګین خدایان جوړوي او هغو ته مـ� 
 : Zزمـــوږ  ،مـــوږ وســـات�«راوړي او زارې کـــوي چـــ

Xواوســـ� ... طبیعـــت نـــارې وهـــ Xژغـــورونک،  Zچـــ
خـو د دې بشـر پـر  ،بدمرغه بشره ځان پخپله وژغوره

چZ د هغه غـوږ  ،کان ټکول�سر یې دومره د ستم سو
  غالبن اورېدونک� نه دی.

ــه        ــه ځــانګړې توګــه پ ــه هېــواد کــZ پ د فرانســZ پ
مــZ پېــړۍ کــZ د صــنعت او ســوداګرۍ ۱۸مــZ او ۱۷

چZ د لویانو او اسیالنو د ژوندانـه پـر  ،رونق المل شو
تجمل نور ورډېر شX او په هغـه کـZ د مرکزیـت مـنځ 

Xد پاچایــانو ،تــه راتلــل المــل شــ Zاســتبداد د  چــ
Xسینیورانو پر ستم وراضافه ش.  
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چــZ د ولــس پــر ټټــر جــوړه  ،دا د لویښــت مــاڼې      
هره ورځ ال لوړه او ال مجلله ګرځېدلـه او د  ،شوې وه

  .ولس ساه یې ال شدیده اېستله
ــــت ۱۴د        ــــلطنت دور د دې لویښ ــــویي د س م ل

منځن� دور او د فرانسZ د ولس د بـدمرغۍ او شـدید 
دور ؤ. غټ لویـان او خانـان پـه مرکـز کـZ  ساه اېستلو

ښار او  ،راټول شوي وو او د مېلمستیاوو چمتو کولو
درباري معشوقو او غوړه ماالنو له راغونډولو پرته یـې 
کوم مهم کار نه لرلو او د هېواد ټوله شـتمنX یـې پـه 

ـــه ـــاوو لګول ـــونه او  ،دې بوختی ـــZ دا عیش ـــZ چ هس
ع ګــانZ معشــوقو ســره لــوبې د جــال کتــابونو موضــو

  .ګرځېدلX دي
ـــو       ـــه وای ـــه توګ ـــZ پ ـــوږ د بېلګ ـــرمن  ،م چـــZ مې

ـــويي معشـــوقZ نـــږدې ۱۵دوپمپـــادور د  ـــا  ۷م ل  ۸ی
میلیونه لیـوره د  ۴ ،میلیونه لیوره د خپلو ماڼیو لپاره

یـو میلیـون لیـوره یـې  ،تیاتر او خپلـو جشـنونو لپـاره
  .یوازې د خپل یوه سفر لپاره ولګول

چـZ پاچـا دې تـه جـوړه  ،د دې ښځZ یـوه مـاڼې      
فوټـه  ۱۲۰د شګو په سر جـوړه شـوې وه او  ،کړې وه
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یــې د بنســټ اېښــودلو لپــاره کنلــX وو. د دې مــاڼۍ 
میلیونه لیوره تمام شول او خلـو ان تـر  ۲،۵جوړول 

۶ .Xمیلیونو پورې هم ویل  
هرې لویې کورنZ به چـZ تـاوان کولـو او یـا واده       

 ،Z روپې اخیسـتلZله پاچا څخه یې بې کچ ،یې کولو
چZ لویې کـورنZ د سـلطنت د پـت  ،ولZ چZ ویل یې

او رونق المـل دي. پاچـا دا پیسـZ د بېلګـZ پـه توګـه 
پالنX وزیر ته حواله کـولZ. د حـوالZ خاونـد وزیـر تـه 

چZ خزانه تشه ده او حق به هم  ،ورتللو. وزیر به ویل
 ،له هغه سره ؤ. د حوالZ خاوند ټینګار او تهدید کـاوه

وزیـر پـه پـای کـZ اړ کېـدلو لـه هـره ځایـه چـZ  تر څو
پیسZ ومونـدي یـا د پـور ورکوونکـو کشـتونه  ،کېږيی

  .(قسطونه) شا ته واچوي
 ،د دې بې ځایه لګښـتونو او هغـو پیسـو لـه املـه      
 Z۱۴چZولګول Zدی مـړ  ،م لويي په جګړو ک Zکله چ
میلیــارده پــوروړی ؤ او د ده  ۲دفرانســZ دولــت  ،شــو

سره د دې چـZ  ،لو کلونو په ترڅ کZځای ناستX د ش
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میلیونه نور هم په دې پور  ۷۵۰ ،کوم جنګ یې ونکړ
  .ورډېر کړل

د لویــانو او پاچایــانو وینــو څښــل هغــZ پــولZ تــه       
چـZ  ،چZ د خلو په منځ کZ خپـاره شـول ،ورسېدل

۱۵Xشـ Zوینه یې ځوانه پـات Zم لويي د دې لپاره چ، 
ه ځـانګړې توګـه د د بشر په وینو ځان پرېمېنځX او پ

چـZ  ،ښلو نجونو وینو ته تـرجېح ورکـوي. یـوه ورځ
خلــ' د دې انــد لــه املــه  ،پــولیس وزګــاران راټولــول

غونډ شول او خوځښت یې په الر واچولو. له هغه نـه 
م لويي جرأت ونکړ پاریس ته راشـX او پـه ۱۵وروسته 
  .کZ تم شX ورسای

و کـZ م لويي د ورسای د خوا او شا په ځنګلون۱۵      
وخت تېراوه او ان خپلZ مینZ یې د ځنګل په سـیمه 

Zپټول Zک.  
      Zد قحطــۍ پــه یــوه کــال کــ،  Zم لــویي پــه ۱۵چــ

یوه بزګر  ،دودیزه توګه په ځنګله کZ په ښار بوخت ؤ
مـ� شـو او لـه  ،چZ تابوت یې پـه مټـه نېـول� ؤ ،سره

ځـواب » دا تـابوت چېـرې وړی؟«هغه یې وپوښتل: 
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سـړي او کـه ښـځZ لـه؟  –تـه  پالنـX ځـای ،یې ورکـړ
  .له کومZ ناروغۍ څخه مړ دی؟ له لوږې –سړي له 

م لـــویي تـــر مړینـــZ وروســـته فرانســـه پـــه ۱۵د       
  .حقیقت کZ د مطلقه سلطنت تابوت جوړ شوی ؤ

  ٭٭٭٭٭
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۳۲  

  باستیل
  

کلـه چـZ پاچایـان د « ،د فرانسZ یو لیوال وایي      
دوی  ،بل څـه تکیـه کـويبشري رزالت څخه پرته په 

ولZ چZ پاچایـان د  ،»چZ ځانونه وساتX ،ته ګرانه ده
د ولـس د اېـل  ،ولس په ارادې او خوښ� تکیه نه دي

(رام) کولو لپاره پرته لـه زوره بلـه هوبلـه نلـري او پـه 
ــوازې د ســپو کســانو او هغــه  ــه ی ــه ب زور بانــدې تکی

چــZ ســپېڅلX احساســونه یــې وژل  ،کســانو لــه الرې
که د مستبده پاچایـانو دربـار شونZ وي.  ،شوي وي

ـــو ـــه ګوډاګی ـــاالنو ،ل ـــوړه م ـــاتونکو ،غ ـــدان س  ،زن
چـ  د ښـ
اري  ،میرغضبانو او نور چوپړانو لـه خـوا

احاطـه  ،سپي پـه شـان خولـه پـه هـر ښـ
ار ک
ـړوي
هېڅ
لـه بـه د دوی سـلطنت اسـتوار  ،شوی نـه وي
  پات  نه ش*.
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د دا د فرانسZ دربار مخZ له انقالب څخـه هـم       
ډول عناصرو ټولنه وه او د فرانسZ زندانونه د دوی د 
استبداد او رزالت ښارندوی ګڼل کېدل. یـوه ورځ د 

 ،چZ د دغو زندانونو تر ټولو مشهور زندان ؤ ،باستیل
څـو شـېبې پـه  ،م لويي ته ورسېدو۱۶د ورانېدو خبر 

سوچ کZ ډوب شو او دا پېښه یې سـتونزمنه او خـورا 
چـZ د ده لویښـت  ،Z چZ پوهېـدوول ،بدخونده وګڼله

او د ده د سلطنت ځواک پـه دې زنـدان پـورې تړلـ� 
ــر  ــه د دې پېښــZ د پېښــېدو ت ــه همــدې کبل دی او ل

د زنـدان عملیـات  ،موکZ پورې هېڅلـه حاضـر نشـو
تر څو چZ داسـZ نـه چـZ اهمیـت یـې لـږ  ،شنډ کړي

  .شX او د خلو ډار والوزي
و مـاڼیو پـه برسېره پر دې چZ سـینیورانو د خپلـ      

النــدنیو پوړونــو کــZ د بېوزلــو خلــو لپــاره تــور تیــاره 
 ۲۰مZ پېړۍ په فرانسZ کـZ نـږدې ۱۸د  ،بندونه لرل

چـZ کسـان پرتـه  ،چZ شونZ وو ،زندانونو شتون الره
له محاکمZ نه هلته زنـدانX کـړي. دا زندانونـه یـې د 

م لویي په وروستیو وختونو کـZ تـر ټولـو متعصـبه ۱۴
ېښـودل او هغـو د ربړولـو ډول ډول کشیشانو ته ورپر
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وسایل په دې زندانونو کZ راغونډ کړي وو او هر کـس 
پـه  ،چZ د ازادۍ تر ټولو لږ فکر څرګند کړی وای ،یې

 Zمذهبي تورونو د زندانونو پـه تـورو تیـارو بنـدونو کـ
شنجه کول. دې متعصبه کشیشانو بندیان په هغـه 

ېـږي. چZ د هغو شرح افسانو ته ورته ک ،کچه ربړول
تور تیاره بندونه هسZ له حشراتو او ځورونکو ځناورو 

چــZ کلــه کــوم بنــدي لــه هغــو څخــه  ،څخــه ډک وو
غوږ او یا پوزه بـه یـې موږکـو خـوړلZ وه. دې  ،راوتلو

کشیشانو به ښځZ دغو زندانونو ته کاږلZ » دینداره«
او کلــــه بــــه یــــې هغــــوی امینــــدوارې کــــړې! دې 

ومونـو پـه کشیشـانو بـه مـړي پـه غلطـو ن» سمارو«
تر څـو هـم خپـل جنایـات  ،خپلو هدېرو کZ ښخول؟

  .پټ کړي او هم د خپلو سړیو شمېر ګڼ کړي
چـZ  ،د زندان څارل د څارندوی د نایب دنـده وه      

کله کله به د ډوډۍ خوړلو لپاره زندان ته راتللو. دې 
شخص د زندان له وضعZ څخه هېڅ خبـر نلرلـو او د 

ــوازې د ظــاهر ســاتل ــوې ده دا عمــل ی ــاره ؤ. د ی و لپ
ــه مــوده وه ــدانونو مــدیریت یــې د  ،پېــړۍ پ چــZ د زن

لویانو یوې کورنۍ ته سـپارل� ؤ او د دې لپـاره چـZ د 
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Xاړتیـا وه ،دې کورنۍ اسـیلتیا تـه ضـرر پـېښ نـه شـ، 
چZ زندانونه پاتZ شX. له دې کبله هره ورځ په یـوې 

  .تر څو زندانونه ډک وساتX ،نوې ډلZ ورلوېدل
انZ له دودونو څخـه یـو د سـپینو پـاڼو د هغZ زم      

پـه دې مانـا چـZ سـپینZ پـاڼې د وزیـر او یـا  ،صدور ؤ
پاچا په ټاپې سره اشخاصو ته ورکـول کېـدل او دوی 
 Zکــوالی شــول د دې پــاڼو پــر بنســټ هــر څــوک چــ

زندان ته واچوي. دا سپین ټاپیزې عمـومن  ،وغواړي
چـZ  ،هغـو پلرونـو تـه ،حاکمانو او لوړپـوړه کشیشـانو

ښتل یې خپل زامن بندیان کړي او ښایسته ښځو غو
چZ غوښتل یې چـZ د مېړونـو سـتونزه لـه خپلـه  ،ته

ورکول کېدې او کلـه پلـورل کېـدې  ،سره لېرې کړي
 Zاو دا عمل د پیسو الس تـه راوړلـو یـوه الر ګرځېـدل

م لـويي یـو وزیـر پـه یـوازې توګـه ۱۵هسZ چـZ د  ،وه
ـX: سپین ټاپې صادرې کړې. یـو مـورخ لی ۵۰،۰۰۰
»Ôازادۍ ،هېڅ کله د بشر تر ټولو ګران ګن Zیان،  Zکـ

  .دومره اسراف نه ؤ شوی



292                                                     احمد قاسم�

مــZ ۱۸چــZ پــه  ،یــوې موضــوع د التــود کېســه:      
د  ،پېړۍ کZ د فرانسـZ ولـس افکـار ځـان تـه راواړول

) پېښــه وه. دا ۱۷۲۵ – ۱۷۰۵» (ژان هــانري التــود«
د  ،شــخص لــه هغــه ځایــه چــZ د مېــرمن دوپمپــادور

 ۳۵د  ،له بې مینۍ سره م� شـو ،شوقZم لويي مع۱۵
کلو موده یې پـه بېالبېلـو زنـدانونو کـZ تېـره کـړه. دا 

چـZ هـېڅ څـه  ،شخص یو تود او وحشتناکه سـړی ؤ
 ،کوالی نشول دی اېل کړي. غږ یې دېوالونه لـړزول

 ،ځان یـې تـا ویـل ،زړه او جرأت یې نه ماتېدونکX وو
ه چـZ پـ ،چZ له اوسـپنZ جـوړ او نـه ورانېـدونک� دی

دې ټولو زندانونو کZ یې مقاومت وکـړ او وروسـت نـه 
شــو. پــه یــوه زنــدان کــZ ســپږو د دې شــخص ځــان 

 –د کلمZ په واقعX مانا سره یې خوړل� ؤ  –خوړل� ؤ 
خـو غـږ  ،دې شخص غالبن له لوږې زوېرګـX اېسـتل

  یې له هغو هېرخونو څخه د چا غوږ ته نه رسېده.
هغــZ  چــZ د مېــرمن دوپمپــادور او ،هغــه څــه      

دا  ،استبدادي دستګاه په ګرمتوب (جـرم) ورزیـاتوي
چZ دا عجیب شخص دوه ځله لـه زنـدان څخـه  ،دي



                                               ټولنپوهنه 

 

293

وتښتېدو او هر ځل یې ځان څرګنـد کـړ. لمـړی ځـل 
مېــرمن  ،چــZ پــZ پــټ شــوی ؤ ،یــې لــه هغــه ځایــه

چZ هغه  ،دوپمپادور ته یو کاغذ ولیه او دې امر وکړ
. دوهـم دوهم ځل ونیسX او زندان ته یې وغورځـوي

ځــل ورســای تــه الړو او ویــې غوښــتل لــه پاچــا ســره 
خــو مېــرمن  ،دهلېــز تــه هــم ورســېدو ،خبــرې وکــړي

دوپمپادور بیا هـم د ده د نېولـو امـر صـادر کـړ او پـه 
چـZ د اسـیلو لـه طبقـZ  ،دې عمل سره یې ثابته کړه

  څخه ده!
 ،چZ زندان ته ولوېده ،اتقاقن التود په دوهم ځل      

اددښت ولېـه او د زنـدان د کـونجۍ یو چا ته یې یو ی
لرونکX په الس یـې بهـر تـه ولېـږه. کـونجۍ لرونکـ� 

هغه یـې ورک کـړ. کاغـذ د یـوې ښـځZ پـه  ،مست ؤ
خو ونـه  ،ولړزېده ،الس کZ ولوېدو. هغه یې ولوستلو

ژړېدله او د ژړا پر ځای یې الس په کړنو پورې کړ. دا 
ــه  ،وه. بېــوزلZ ښــځه» مېــرمن لــوګرو«ښــځه  چــZ ل
  ۍ څخه یې ګذاره کوله.خیاط
چZ پـه هـره بیـه چـZ  ،مېرمن لوګرو پرېړه وکړه      

دا سړی وژغوري. د درې کلـو پـه مـوده پرلـه  ،کېږي
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هـر چـا تـه چـZ  ،پسZ په دې پرېړې پسZ وګرځېـده
وړوکـ� کـار یـې لـه  ،پالر یې مـړ شـو ،الړله ،الزمه وه

خپلوانو یې مالمته کړه او په زبونه توګـه  ،السه ووتلو
چZ زندان ته  ،څو ځله نږدې وو ،ش' وړ وګرځېدهد 

خـو دا لـه پښـو ونـه لوېـده او بیـا یـې هـم د  ،ولوېږي
 ،بندي د خالصون لپاره هڅه وکړه او خپـل کـړه یـې

په تاریخ کZ د مېـرمن  ،چZ له دریمZ طبقZ څخه وه
چZ د لمړۍ طبقـZ د ګلـو  ،دوپمپادور د کړو مخZ ته

  .کېښودل ،سر وه
دې هڅو له امله له درباریانو څخـه په پای کZ د       

م لـويي ۱۶یوه کس درې ځلـه پـه دې برخـه کـZ لـه 
خــو هغــه درې ځلــZ د التــود د  ،ســره خبــرې وکــړې

چـZ  ،ولZ چZ غوښتل یـې ،خالصون څخه ډډه وکړه
م ۱۷۸۴د باستیل پت خونـدي شـX! پـه پـای کـZ پـه 

چـZ د التـود د خالصـون  ،کال کZ لويي ناهوبله شـو
و هفتـZ وروسـته یـې یـو فرمـان امر امضا کـړي او څـ

مګـر د  ،چZ نـور هـېڅ څـوک بنـدي نکـړي ،صادر کړ
دلیل په یادولو او د مودې په ښاره ټاکلو سره او پـه 
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 ،ځانګړې توګه دې وروسـتنX فرمـان ال ښـه وښـودل
چZ د فرانسZ د خلو ازادي تر کومZ درجZ پـورې د 

  .دې او هغه د هوا او هوس السلوبې وه
ال شــرحه د باســتیل د زنــدانیانو د د التــود د حــ      

ژوندانه یوازې یوه بېلګه ده. د باستیل نوم نه یـوازې 
Zکــ Zــه فرانســ ــا کــZ مشــهور ؤ او د  ،پ ــه اروپ ــه پ بل

 Zارندویه بلل کېده. له دې کبله کلـه چـاستبداد ښ
سره د دې چـZ د باسـتیل  ،د انقالب بیراغ پورته شو

مـړی یـې د ل ،د زندانیانو شمېر هلته دومره ډېر نـه ؤ
باســتیل پــه لــور مــ� راوړ او د اســتبداد د لویښــت دا 

  .پناهځای یې له پښو وغورځولو
  ٭٭٭٭٭
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۳۳  

  د فرانس  ولس د پرګنو ژوند مخ
  له انقالبه
  

ځینX تنکـX زړي اشـخاص د فرانسـZ پـه انقـالب      
چZ د ډېـرو وینـو تویېـدو المـل شـو. یـو  ،نېوکه کوي

صــو تــه پــه خطــاب کــZ تــاریخ لیــونک� داســZ اشخا
چ  د انقالب ناخوالو لـه  ،اې حساسو سړیو«وایي: 

څـو څـاڅ* اوښـ
  هـم هغـو نـاخوالو لـه  ،ژړا کوی
  »چ  انقالب یې منځ ته راوړی. ،تویې کړی

 ،چZ تل غواړي ولـس محـوم کـړي ،هغه کسان     
دا ناخوالZ نالېـدلZ نیسـX او حـال دا چـZ د هغـو پـه 

انقــالب الملونــه چــZ کــوالی شــو د  ،منلــو ســره دي
  کشف کړو.

د فرانسـZ بزګـر د فیـوډالX حـاکم  دریمه طبقـه:      
رژیــم لــه املــه لــه ځمــZ څخــه بــې برخــZ وو او لــه 
انقالب څخه مخZ دور کZ یوازې د کرهڼیزو ځمـو 
څخــه یــو پــه دریمــه د دوی پــه الس کــZ وې. د دې 
ملیت پرتلZ هم په بېالبېلو سیمو کZ تـوپير مونـدلو 
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Zهــم ال لــږه  او پــه بعضــ Zلــه یــو پــر لســم Zســیمو کــ
  .کېدله

یـو شـمېر  ،نظر دې ته چZ د کلیـو نفـوس ډېـر ؤ      
کورنیـــو اصـــولن کـــوم مالیـــت نلرلـــو او ان د دوی 
 Zــجــونګړه د دوی نــه وه. هغــه بزګــر هــم چــZ د زم

هسZ چـZ د دوی  ،خورا لږه برخه یې لرله ،خاوند وو
  .د کورنیو د لګښت لپاره یې کفایت نکولو

       Xکرهڼه ال په صـنعت Zله بله پلوه له هغه ځایه چ
یـوازې ابـرې نـه ډکـو  ،اصولو سره سـر تـه نـه رسـېده

چــZ د خلــو عمــده برخــه پــه عــادي  ،ســیمو کــZ وو
 ،ښه یا بـد ،چZ په یوه ډول ،وختونو کZ بریالZ کېدله

خپل خواړه چمتو کړي. دا نیمرغX پـه نـورو سـیمو 
ځانګړې توګـه چـZ  په ،کZ د خلو نه په برخه کېدله

  .بحرانونه او د ابرې ټکه وهلو کلونه ډېر وو
بلـه  ،بزګرو یوازې له وچالۍ څخه هېره نه لرله      

مالیې پورته تللـZ او د  ،هر کله به چZ جګړه پېښېدله
سرحدونو خلـو مالونـه بـه د لوټېـدو وړ ګرځېـدل او 

  .دوی یې پخپله بېګار ته بوول
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انسZ صنعت په پرمختګ په همدې ترڅ کZ د فر      
کZ ؤ او سـوداګرو د بزګـرو لـه بېـوزلۍ نـه ګټـه پورتـه 

د هغـو د کـار ځـواک یـې ارزانـه پېرودلـو او پـه  ،کوله
همــدې موخــه یــې د تارســڼلو او ټوکراوبــدلو ډېــرې 
 Xتـوک Xدغـو لمړنـ .Zکړلـ Zکلیـو تـه منتقلـ Zکارخون
بزګرو ته چمتو کول او غالبن د کار افزار یې هم هغـه 

ــه اوبــدلو تــه ورکــ ول. بزګــر پــه خپلــو جــونګړو کــZ پ
په دې حال کZ چZ ښځه او ماشومان یې  ،بوختېدل

په سڼلو بوخت وو. کله به چZ په کرونده کZ د کـار 
کروندو ته  ،کارګاه به یې خوشZ کړه ،وخت رارسېدلو

  .ستنېدل
له بله پلوه د صنایعو پرمختګ د بیو د جګېدو او       

ه هغـه ځایـه چـZ فرانسـه ټیټېدو المـل ګرځېـده او لـ
همـــدا چـــZ جګـــړه او  ،صـــادرونک� هېـــواد شـــوی ؤ

Xپېښـېدله او یـا  ،قحط Zکه څه هم په لېرې سیمو ک
ګمرکX حقوق ډېرېدل او یا د جنسونو پېرودل یې پـه 

د فرانسZ کـارخونZ پـه  ،نورو هېوادونو کZ منعه کول
Zومېدل  .وزګارتیا مح
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کZ دا ټولZ  اتفاقن له انقالب څخه وړاندې کلونو      
م کال کZ ابره ۱۷۸۸ټکZ سره یوځل پېښZ شوې. په 

ترکیه د روسیې او اتریش پر ضد په جګړې  ،ښه نه وه
 ،سـویدن د ترکیـې پـه مالتـړ ودرېـدو ،اخته شـوې وه

ــد  ــد څخــه تقلی ــروس غوښــتل د انګلســتان او هالن پ
پولنډ غوښتل د تزاري روسیې استبداد سپاره  ،وکړي

له دې کبله د بالتی' او د  له خپله سره اوچته کړي؛
ختیز سـمندرونه چنـدانZ امـن نـه وو او د مرکـزي او 
ختیــزې اروپــا بازارونــه وتــړل شــول. برســېره پــر دې 

  اسپانیې د فرانسZ په ټوکرو بندیز ولګاوه.
چـZ د فرانسـZ مسـتبد دولـت پـه  ،هغه سیاسـت      

ــړ ــه ک ــدو ،مخ ــل وګرځې ــدید الم ــعیت د تش د  ،د وض
م کZ یـو فرمـان صـادر ۱۷۸۶په  بېلګZ په توګه دولت

د حبوباتو سوداګري یې له هر راز مقرراتـو څخـه  ،کړ
  ځانګړې کړه.

ــرو       ــه بزګ ــه دې توګ ــې  ،پ ــه ی ــه وخت ــر هغ ــZ ت چ
ــه وړي وای ــازار ت ــد ب ــات بای ــې کــوالی  ،حبوب اوس ی

  شول هغه په بازار کZ وپلوري.



300                                                     احمد قاسم�

      Zسمندرونو او سـیندونو لـه  ،حمل او نقل د زم
ه ازاد شول او ان د حبوباتو صدور پرته لـه الرې بشپړ

. له دې کبله د فرانسـZ حبوبـات ؤهېڅ بندیزه مجاز 
چـZ د  ،بهر ته حمل او یا احتکار شول. تر هغه هانده

م په جنورۍ کZ د هر لیـور (نـیم کیلـو) غنمـو ۱۷۸۹
 Zشـاهیو تـه ورسـېده او پـه ځینـو  ۹بیه په پاریس کـ

ــ ــال دا چ ــو او ح ــم ش ــران ه ــZ ال ګ ــیمو ک ــرو س Z ډې
شاهیو څخه  ۸یا  ۱۲ ،۱۵ ،۲۰کارګرانو په ورځ کZ له 
  ډېر اجرت نه اخیستلو.

یوې بلـZ غلطـZ کړنـZ هـم لـه دولـت څخـه سـر       
م کـZ لــه ۱۷۸۶ووهلـو. د هغـZ ښـارندوینه چـZ پـه 

انګلستان سره سوداګریز تـړون وتړلـ� شـو او د هغـه 
پر بنسټ د فرانسZ پـه جـوړ شـویو وارداتـX جنسـونو 

تـر  ،قوق راټیټ کړل. دا فکـر اصـولن ښـه ؤګمرکX ح
Xد صـنایعو د سـیالۍ المـل شـ Zخـو دا  ،څو د فرانس

تـر څـو د  ،فکر یې باید په تدریج سره پلـZ کـړی وای
پـه ځـانګړې  ،فرانسZ صـنایعو تـه ضـرر و نـه رسـېږي

توګه چZ د انګلسـتان صـنایعو د فرانسـZ صـنایعو پـه 
وګـه پرتله وځنډول شـX او پـه دې ډول د بېلګـZ پـه ت
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 Zپــه دوو ښــارونو کــ Zکســه  ۳۶۰۰۰یــوازې د فرانســ
وزګار شول او دا بحران د بیو له لوړېـدو سـره غبـرګ 

  ؤ.
د استبداد رژیم پـه پـای  سوالګر او الروهونک*:      

 ،کZ د بزګرو بې برخZ توب کار هغه ځای ته ورسـاوه
 ،چZ د هغو یوه ډله زمZ ته په کمین کZ کېناسـتل

 ،و او ډنډونو ته یې کـډه وکـړهپه دې مانا چZ ځنګلون
د باندې وال� او ځمو خاوندانو اشخاصو پر ضد یـې 

 ،څـــه ګامونـــه اوچـــت کـــړل. دغـــو غوښـــتل د پاچـــا
روحانیانو او لویانو زمZ وپلورل شـX او یـا پـه بزګـرو 

.Xباندې وویشل ش  
چــZ بېــوزلX او بــدمرغX  ،لــه بلــه پلــوه ښــاره ده      

پالنـ�  ،ره لوېدل�سوالګري زېږوي؛ پالن� سړی له کا
پالن� یتیم او پالنZ کونډه په هېـواد کـZ د  ،زوړ سړی

بېوزلۍ او نه شتونوالX له امله پرته لـه سـوالګرۍ بلـه 
ــه د انقــالب څخــه  ــه دې کبل ــري؟ ل کومــه مرجعــه ل
وړاندې فرانسZ کZ د نفوس لږ تر لږه یو پر لسمZ تر 
پایه پورې سوالګري کوله او له یوې کـال نـه بلـZ کـال 

  لل.ته ت
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م کـال کـZ د ۱۷۹۰د فرانسZ پـه شـمال کـZ پـه       
سوالګرو شمېر د اوسېدونکو یو پر پنځم تـه ورسـېدو 

 ،او ورځ په ورځ کارګران هم په دې شـمېر ورډېرېـدل
ولZ چZ د کارګر مزد د کورنۍ لګښت لپاره کفایت نـه 

  کاوه.
 ،د کـورنۍ پـالر ،نور سوالګري د شرم المل نـه وه      

چـZ  ،هېڅ شرم یې نکـاوه ،یې لرل چZ څو ماشومان
ولېږي. دا هـم د نـورو کـارونو » ډوډۍ پسZ«هغوی 

ــار ؤ  ــو ک ــه دود ی ــه ډوډۍ –پ ــه هغ ــه  ،ک ــZ دوی ت چ
خپلــو ډنګــرو تــه یــې  ،ډېــره کلــه وه ،ورکــول کېــده

  ورکوله.
چZ د سوالګرو د شـتون لـه املـه  ،هغه اغتشاش      

د کـــارګرو د کـــډو کولـــو لـــه املـــه  ،مـــنځ تـــه راتللـــو
دیدېده. د فرانسZ نفوس خورا ناثباته ؤ او هر کلـه تش

چـZ تـر څـه هانـده  ،یې کوم بل ځای تـه مـ� راوړلـو
  .پورې ګذاره وکړي

چـZ پـه  ،کسانو څخه ۱۰۴۰۰د بېلګZ په توګه له       
کسـه  ۶۰۰۰ ،م کZ د تروا په ښار کـZ وزګـار وو۱۷۸۸
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یې له هغه ځایه ووتل او له یوه ښاره نه بـل تـه د کـار 
  .ۍ په لټه اللوانده شولاو ډوډ

چZ له دې سوالګرو څخه یـو شـمېر  ،څرګنده ده      
غـال او لـوټ اختـه  ،د بې وزلۍ لـه شـدته پـه الروهلـو

هسZ چZ د پوځ یو قومندان د انقالب د کـال  ،کېدل
Xلله هرې خوا څخه له ما نه ډلZ  ،په جنورۍ کZ لی

  .چZ خپل درمندونه د هغو په وزلZ وساتX ،غواړي
د داخلــX ګمرکــX لیــو تــر څنګــه قاچــاق بشــپړه       

دود شول او بې امنیتـX یـې ال ډېـره کـړه. ښـځZ پـه 
هسـZ چـZ پـه  ،قاچاقو کZ له سړیو څخه کمZ نه وې

۱۷۸۰ Zــ ــال ک ــاه  ۳۶۲۰م ک ــه ګن ــاقو پ ــځZ د قاچ ښ
ونېول شوې. دا سوالګر او الروهونکX په تدریج سـره 

اک په جانX او خطرناکو کسانو بدلېدل او قضایي ځـو
ولZ چZ هغوی یې  ،له دې موضوع سره مرسته کوله

 Xاچــول او د واقعــ Zد وړو جرمنــو لپــاره بنــدیخانو کــ
تــر څــو د  ،جانیــانو پــه څنــګ کــZ یــې ځــای ورکولــو

 Zجنایت زده کړه وکړي. له بله پلوه له هغـه ځایـه چـ
 ،د قضایي ځواک له مجازاتو څخه یوه جـزا تبعیـد وه
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ــوس او د و ــه نف ــر ثابت ــوع غی ــمېر دې موض ــارو ش زګ
  .ډېراوه
  ٭٭٭٭٭
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۳۴  

  له انقالب څخه وړاندې خوځښتونه
  

      ZالمZ پېړۍ کZ ډېرې ۱۸چZ په  ،قحطZ او وچ
د فرانسZ ولس یې خوځښت تـه اړ کـړ.  ،پېښZ شوې

چـZ یـوازې  ،ولس په وچالۍ کZ هـم مـنالی نشـول
ولـZ چـZ  ،طبیعت د بېوزلۍ او اسېرنZ مسـئول دی

ــو کــZ د وچــالۍ  چــZ د پرېمــانۍ ،شــونZ وه پــه کلون
خانــانو او پیســو  ،ورځــو لپــاره ســپما وکــړي. شــتمنو

لرونکــو د ســوداګرو پــه همالســۍ او د وزیرانــو او نــور 
 ،چـZ تـل د شـتمنو پلویـان وو ،شخصیتونو په ګډون

تـر څـو یـې پـه  ،زیاتX غله یې له هېواد نه بهر اېستله
دولـت فرانسـوي بزګـر تـه ویـل:  –ګرانه بیه وپلـوري 

تر څو خلـ' د غنمـو کرلـو  ،بیه باید لوړه شXستاسو 
Xدا  ،خـو فرانسـوی بزګـر پوهېـدو ،له وپارول شـ Zچـ

څرګنـــدونZ درواغ دي. کـــه عمـــومX مســـلت ځـــان 
ولZ یوازې دی باید زغم ولـري؟  ،ښندنو له اړتیا لري
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لـږ  ،چZ د ډوډۍ بیـه لـوړه کـړي ،که دولت غواړي -
ن د تر لږه السمزدونه هم باید اوچت کړي او یا شتم

نـه دا چـZ د بېوزلـو خلـو  ،بېوزلو سـاتلو تـه اړ کـړي
ـــه  ـــورو د شـــتمنۍ د ډېرښـــت وزل ځـــان ښـــندنه د ن

            وګرځوي. 
م کال پـه ۱۷۷۸چZ د  ،م لویي وزیر۱۶د » نکر«      

غوښـتل یـې چـZ د غنمـو  ،پای کZ په کار بوخت شو
له وتلو څخه مخنیوی وکړي او د غنمـو ورود هېـواد 

خو دې موضـوع  –الرې تشویق کړي ته د جایزې له 
خـو ویـې  ،که څه هم له قحطۍ څخـه مخینـوی وکـړ

 ،چZ د بیـو د لوړېـدو لپـاره خنـډ شـX ،کوالی نشول
د بیـو د  ،ولZ چZ محتکرانو بیا هم غنم احتکار کـول

لوړېدو المل ګرځېـدل او یـا غـنم یـې پـه قاچـاقX الر 
تــر څــو جــایزه  ،بهــر تــه لېــږل او بېرتــه یــې راواردول

X. بېوزلو خلو د خپلو سـترګو پـه مخـZ درنـZ واخل
Zغـنم حملـوي او ورو ورو دا فکـر د  ،ګادې کتلـ Zچـ

چZ ولـZ دا ګـاډې پـه زور ونـه  ،دوی سر ته الر باسله
ــه  ــو ت ــوږې او مــرګ منګول ــه د ل ــZ ځانون نیســX او ول

  وسپاري؟
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له بله پلوه ډېر تحمیلونه پر بېوزله پرګنو بارېـدل       
ــه  ،لیو پــر ضــداو د ټولــو چیغــZ د مــا چــZ تــل مــ� پ

  پورته شوې وې. ،جګېدو وې
لـږې مـالیې  ،هر څوک چـZ څـومره ال شـتمن ؤ      

چZ وکوالی  ،یې ورکولZ او بېوزلX بزګرته هومر پانګه
نــه پــاتZ کېدلــه. هــر  ،شــX خپلــه کرهڼــه اداره کــړي

Zبیې لوړېـدل Zد پاچـا بودیجـه بایـد لویـه  ،څومره چ
چZ پر  ،تیا لېدل کېدهشوې وای او د دې کار لپاره اړ

م لـويي دربـار ۱۶دریمZ طبقـZ نـوی فشـار راولـX. د 
خورا ډېـر لګښـتونه لـرل. لویـانو پـه همـدې پرتلـه او 
افسرانو د ټولو څـانګو پـه کچـه بودیجـه لرلـه. د دې 

 ،لګښتونو شنډول یـوازې پـه هغـه بڼـه کـZ شـونZ وو
چZ پاچا له ټـولZ اریستوکراسـۍ سـره وهلـX وای. لـه 

لس د شـ' وړ وګرځېـدو او دی یـې پـه دې کبله د و
  .احتکار او درغلیو کZ ګډ وګڼلو

 ،بېوزلۍ او لوږې د فرانسZ پرګنZ تـه ورزده کـړل      
ښـځه او ماشـومان د  ،چZ د هغـZ پرځـای چـZ ځـان

د همـت الس اوږد  ،لوږې او مرګ الس تـه وسـپاري
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 ،هغه څه یې چZ له ده نه په زور اخیسـتX دي ،کړي
X۱۷۸۹. له دې کبله په په زور بېرته واخل Zم کـال کـ

Xد  ،تولن ،په مارس Zاکس الشاپل او نـورو ځـایونو کـ
ــر ضــد خوځښــتونه  ــدېوالتیاوو پ مــالیو او طبقــاتX بان

چـZ د ډوډۍ الس تـه  ،پېښ شول. بـې خبـره خلـو
راوړلو لپاره د خپلو زېږنـدځايونو او بـوم څخـه کـډې 

ې پـه ناهوبلـه یـ ،کړې وې او په واټونو کZ اللوانده وو
ــه دې  ــړ او ل ــه الس اوږد ک ــوټ ت ــاډیو ل ــو د ګ د غنم

د درمندونو او ان کورونو په  ،هانده یې هم تېری وکړ
چZ اته زره کسه وږو د  ،غال الس پورې کړ. نامتو ده

مارســX ښــار ګېرچــاپېره شــتون الره. لــه دې ځایــه د 
چــZ د دې وږو لــه  ،پرګنــو اســېرنه او هغــه وحشــت

ړی. ورو ورو لـه دې اټکـل کـ ،یرغل نـه پایلـه ومونـده
چZ هـر بزګـر ځـان  ،لوټماریو څخه ډار دومره ډېر شو

د بدۍ غوښتونکو ځواکونو په محاصرې کZ اند کـاوه 
 ،چZ سر یـې لـه خوبـه اوچتولـو ،او د سپېدو په موکه

Zآیـا د ده  ،لمړی یې د کروند په لور منډې وهلـ Zچـ
  .شنه او اومه غنم یې لوټ کړي که نه



                                               ټولنپوهنه 

 

309

ه مخنيوي څخـه عـاجز ؤ او د دولت د دې وږو ل      
هغـوی تـه د وسـلZ  ،خلو د شایتونو له امله اړ شـو

چـZ د انقـالب  ،لرلو اجازه ورکړي او هماغه وسله وه
  .پرمختګ لپاره په کار راغله

  ٭٭٭٭٭
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۳۵  

  د فرانس  انقالب نه ډډه کېدونکe ؤ
  

 ،عمومن په هغو تاریخونو کـZ چـZ لیـل کېـږي      
پېښــZ د یــو بــل پــر ســر غورځــوي او دا بــې  ډوالډول

اړونده او کندکپره ډېرۍ تاریخ بولX. دا ډول مورخان 
عمــومن د تــاریخ لــوی نقــش د ناڅاپــه پېښــو او یــا د 
کســانو پــه ارادې پــورې تــړي او خپلــو خیــالونو تــه د 
پېښــو پــه پلټلــو کــZ لــه بهرنیــو واقعیتونــو څخــه ډېــر 

  ارزښت ورکوي.
طبیعـX پوهـه د طبیعـت خو هماغسZ چZ زموږ       

چــZ لــه مــوږ څخــه بهــر او لــه مــوږ  ،یــو انعکــاس دی
څخه خپلواک شتون لري او زمـوږ پـه خیـالونو سـره 

Xد  ،بدلون نه موم Zهـم د ټـولن Zزموږ ټولنیزې پوه
چZ د هغه بدلون  ،اقتصادي جوړښت یو انعکاس دی

  .زموږ د خیالونو په الس شون� نه دی
Z چZ په تېـرو څپرکـو موږ د هغو پېښو په ترڅ ک      

چـZ د اقتصـادی وضـعZ  ،وښودل ،کZ مو یادې کړې
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 Zټولنـه کـ Xد بدلو له امله یوه نوې طبقـه پـه فیـوډال
کارخونـه  ،دالالنـو ،یـانZ د سـوداګرو ،رامنځ تـه شـوه

چــZ پــه اصــطالح کــZ هغــو تــه د بــورژوازۍ  ،لرونکــو
طبقــه وایــي. دې طبقــZ لــه دې املــه چــZ د هېــواد 

ډېر ځواک  ،الس کZ نېولZ وه اقتصادي وضعه یې په
وموند او عملن د فیوډالX ټـولنZ پـه جوړښـت کـZ د 

چZ  ،خو د یاد شوې ټولنZ جوړښت ،ځای خاوند شو
ــوی ؤ ــټ ش ــت بنس ــادي جوړښ ــوانX اقتص ــه پخ د  ،پ

پـه دې مانـا  ،بورژوازۍ طبقZ لپـاره کـوم ځـای نلرلـو
چZ فیـوډالX ټـولنZ د سیاسـX او ټـولنیزو حقوقـو لـه 

اسـیالن  ،روحانیـان ،ې طبقZ پېژنـدلZپلوه یوازې در
او دریمه طبقه او حـال دا چـZ بورژواګـان پـه تـدریج 
سره د اقتصاد له پلوه د ځانګړي ځای خاوند شول او 

چـZ  ،ځانګړې طبقه یې منځ ته راوړې وه او الزمه وه
ــانګړو حقوقــو  ــم د ځ ــX پلــوه ه ــولنیز او سیاس ــه ټ ل

Zد  خاونــده وي. روحانیــانو او اســیلو ســره د دې چــ
هغـه تـه  ،حاضر نه وو ،بورژوازی حقیقX ځواک لېدلو

درناوی قایل شX او د خپلو باندېوالتیاوو یوه برخه له 
Xده سره وویش.  
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د تجــارت رونــق د حمــل او نقــل پراختیــا او د       
چZ سوداګر وکوالی شX پـه  ،معاملو ګڼوالX ایجابول

په بېالبېلو سـیمو کـZ  ،اسانه توګه تګ او راتګ وکړي
د فرانســZ  ،مــدنX لحــاظ یــو قــانون شــتون ولــريپــه 

تر څـو سـوداګریز واټونـه تـر  ،دولت مرکزیت وموندي
چZ  ،خپلZ څارنZ الندې ونیسX او هغه سینیورانو ته

 ،و نـه سـپاري ،د واټونو په ساتلو کZ کومه ګټه نلـري
د اشخاصــو د  ،هـر څـوک پـه خپلـه اراده کـZ ازاد وي

Xــاوی وشــ ــو درن ســینیورانو  خــو د ،مــالونو او هوډون
چZ هر یوه په خپلو امالکـو کـZ لـه سـوداګرو  ،ځواک

پـه خپلـو ملونـو کـZ یـې د  ،نوي ګمرکونه اخیسـتل
پــه  ،ســوداګرو پــه اړونــد ځــانګړي مقــررات پلــX کــول

واټونو کZ یـې پـه خپلـه ګټـه د الرسـاتلو جـال حقـوق 
ســرفان یــې ازاد نــه پرېښــودل او د کومــو  ،اخیســتل

وو غوښـتنو سـره جـوړ نـه له یاد شـ ،بندونو اېل نه وو
راتللو. په فیوډالX دور کـZ د اقتصـادیاتو اصـل� المـل 

 ،چZ په کلیو کZ اوسېدل ،کرهڼه وه او هماغه سرفان
په ترڅ کZ یـې خپـل او د سـینیورانو نـورې اړتیـاوې 
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Zڼل ،پوره کولټـوکرې  ،دبېلګZ په توګه تارونه یې س
Zنـور ،یې اوبدل Zبوټان یې ګنډل ... او داسـ،  Zهسـ

چZ د یوه سینیور سیمه یو خپلواک اقتصـادي واحـد 
ګڼل کېده. خو ورو ورو دې وضعیت بـدلون مونـدل� 

 ،صنعت او تجارت د اقتصادیاتو مهم المل شوی ؤ ،ؤ
نور د سینیورانو او د هغـه د چـاپېروالو اړتیـاوې د ده 

په دې موکه کـZ اصـلX  ،په سیمه کZ نه چمتو کېدې
الس کZ ؤ. خو د  اقتصادي ځواک د بورژوا طبقZ په

ــه رســمیت  ــه پ ــه غوښــتل دا طبق ــو طبقــZ ن فیوډاالن
Xوپېژن.  

له بله پلوه د همـدې اقتصـادي الملونـو لـه املـه       
یوه نوې څرګنده شوې طبقه په فیوډالX ټولنZ کZ د 

یـانZ د پرولتاریـا (پرولتـر هغـه  ،ودې په حـال کـZ وه
چZ د تولید له افـزارو څخـه بـې  ،کس ته ویل کېږي

 Zــ ــه برخ ــار ل ــل ک ــاره د خپ ــو لپ ــد چلول دی او د ژون
ځواکه پرته بله کومه وزله نلري او دا د کـار ځـواک د 
ټاکل شوي السـمزد پـه بـدل کـZ د تولیـد افـزارو پـه 
خاوند پلوري) طبقه کله چZ لـوی صـنایع رامـنځ تـه 

ولZ چـZ پرتـه لـه  ،پرولتر ته یې ډېره اړتیا لرله ،شول
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.Zپـه کـار نـه لوېـدل Zنـوې صـنعتونه  دې نه کـارخون
خپـل پخپلـه د کارپورېشـنونو د  ،هسZ مو چـZ وکتـل

چــZ کســبیان  ،تزلــزل المــل شــول او موجــب شــول
غالبن د پرولتر بڼه ونیسX. خو نویو صنعتونو له دې 
نه ډېرو پرولترو ته اړتیا لرله او تر هغـه چـZ د هېـواد 
ګـڼ شــمېر نفـوس پــه زمـه پــورې تړلـ� ؤ او د هغــو 

نویـــو صـــنعتونو  ،س کـــZ ؤواک د ســـینیورانو پـــه ال
کوالی نشول په کافX کچه پرولتر الس ته راوړي. له 
ــرفانو د  ــX د س ــه لرونک ــوداګر او کارخون ــه س دې کبل
 Zازادۍ جدي پلویان وو. د سرفانو ازادېـدل هماغسـ

ــدل ــورې د اقتصــادي  ،چــZ ومــو لې ــده پ ــر څــه هان ت
خو نښZ یې ال پاتZ وې او  ،اړتیاوو له الرې پلX شول

چـZ یـو شـمېر سـرفان  ،توګه له دې املـهپه ځانګړې 
دا بند پر نورو سرفانو تريخ پرېوتلو. لـه  ،ازاد شوي وو

دې سرفانو څخه ډېرو د دې لپاره چـZ د سـینیورانو 
تېښـته یـې خپلولـه او پـه  ،له بنده خالصون وموندي

  .ښارونو او کلیو کZ اللوانده پاتZ کېدل
 چـــZ د ټـــولنZ اقتصـــادي او سیاســـX ،نـــو وینـــو      

جوړښتونو تر منځ شدید اختالف شتون الره او هغـو 
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کسانو چZ هغه سیاسX جوړښـت د دوی پـه ګټـه پـه 
کـوم بـدلون  ،په هېڅ وجه حاضر نـه وو ،پښو شوی ؤ

هغه ته الر ومومX. ورځ پـه ورځ اقتصـادي جوړښـت 
بدلون موندلو او پراخېدلو او پـه دې سیاسـX بنـدونو 

چZ یوه ورځ بـه  ،باندې یې فشار راوړلو او معلومه وه
  .خپل سیال د زور په پلX کولو سره مات کړي

چZ فیـوډاالن د  ،په همدې موکه کZ د دې لپاره      
صنعت او سوداګرۍ له امله له متجمل ژوندانـه سـره 
اشنا شوي وو او د ال ډېرې شتمنۍ د الس ته راوړلـو 
لپاره یې په بزګرو بانـدې ال زیـات فشـار راوړی ؤ او د 

د فرانسـZ مرکزیـت مونـدلو او د هغـه  چـZ ،دې لپاره
بهرنX سوداګرۍ پراختیا مال ماتوونکو جګړو ته اړتیـا 

چZ د هغه لګښتونه او نورې بدمرغZ په دریمZ  ،لرله
Zتحمیلېـــدل Zاو  ،طبقـــ Xبېـــوزل Zطبقـــ Zد دریمـــ

بدمرغX لوړې څـوکZ تـه ورسـېده او د هغـه انقالبـي 
 چـZ بورژواګـانو تـه یـې ،تمایالتو ته یې شـدت ورکـړ

ــه الس کــZ ورکــړ ــولنZ  ،الس پ ــوډالX ټ ــر څــو د فی ت
  .بنسټ نسور کړي
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چZ د فرانسZ انقالب د ناڅاپـه پېښـو او  ،نو وینو      
بلـه د هغـه ولـZ پـه  ،خیالونو له کبله منځ ته رانغـ�

چZ د پېړیو په ترڅ کـZ مـنځ  ،بهرنX واقعیت کZ وې
  .ته راغلZ وې

ــ       ــو لپ ــالب د څــو کســو د وژل اره او د فرانســZ انق
 ،یــوازې د کســات د اور د وژلــو لپــاره مــنځ تــه رانغــ�

بله اصلX موخه یې د اجتماعX جوړښت بدلون او د 
  .اقتصادي جوړښت سره د هغه سمون ؤ

 ،ځینX د فرانسZ انقالب د هغه هېواد د لیوالـو      
ــیو ــه د منتس ــول  ،ل ــابونو معل ــو د کت ــر او روس ولت

Xد  ،ښـودلخو موږ د پېښو پـه ذکـر سـره و ،بول Zچـ
نه د دې  ،فرانسZ انقالب د اقتصادی الملونو زېږند ؤ

ــه  ــو ل ــوق ... مــوږ د لیواالن ــالونو مخل او هغــه د خی
خـو د هغـو اغېزنـاکوال� پرتـه لـه  ،اغېزې منکر نه یـو

چــZ د انقــالب اصــلX المــل واوســX.  ،دې څخــه دی
بله د هغه وړانـد  ،هغو انقالب منځ ته نه دی راوړی

ه دې توګه د پېښېدو الر یې چټکـه ویل یې کړی او پ
  .کړه
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هماغسZ چZ د زلزلZ د پېښېدلو څخه پوهنیزې       
ــوي ــل ک ــد وی ــزې وړان ــوانX غری ــا حی ــیې او ی د  ،قض

فرانسZ لیواالنو هم د راتلونکX انقالب څخه خبرې 
Zکول.  
هغه څـه چـZ زه «م کال کZ ویل: ۱۷۶۴په  ولتر      

اله له ده نـه دوه ک روسو». د انقالب زړی دی ،ګورم
موږ د بحـران دور او د انقالبونـو «وړاندې لیلX وو: 

  .»پېړۍ ته نږدې کېږو
په بـل عبـارت د هغـZ زمـانZ وضـعZ او حالـت د       

خو دغه فکرونه هـم  ،لیواالنو د فکر دغه ډول وروزه
 Zاو حالـت کـ Zپه خپل وار سـره پـه یـاد شـوې وضـع

  ه کړه.اغېزناکZ زبات شوې او د هغو اغېزه یې چټک
  ٭٭٭٭٭

  
  
  
  
  
  
  



318                                                     احمد قاسم�

  
۳۶  

  د فرانس  له انقالب څخه څو نندارې
  

  د (اتاژنرو) عموم* جرګه:      
م کال څخه راهیسـZ یـوه ۱۳۰۲په فرانسZ کZ د       

جرګه د هېـواد پـه ټـولیزو چـارو لـه د مـالیو او وتلـو 
طبقو د غـوره والتیـاوو د ټـاکلو او د پـوځ د سـاتلو او 

ره د عمـومX ټـولنZ پـه نورو چارو کZ د مشـاورې لپـا
 Zنامه د پاچا تر پام الندې د ولس د ټولو طبقـاتو یـان

روحانیانو او دریمZ طبقZ له استاذو څخه  ،د اسیالنو
جوړېده. د دې لپاره چZ د دې ټولنZ حقیقت ښاره 

Xد ځینــو ځانګړتیــاوو یادونــه کــوو: د  ،شــ Zد هغــ
دریمZ طبقZ له منځه یوازې د ښارونو اوسـېدونکو د 

و حق لرلو او د کلیو خل' له دې حقه بې برخZ ټاکل
وو. اصــولن دریمــZ طبقــZ دومــره ټکېــدل لېــدلX او 

چZ د عمومX  ،دومره د سپاوي منلو ته اړ شوي وو
ټـولنZ لپــاره یــې غــالبن اسـيالن د خپلــو اســتاذو پــه 

ــده ده چــZ د  ،توګــه ټاکــل او دې ډول اســتاذو څرګن
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ن رایـه خپلZ طبقZ په ګټه او د دریمـZ طبقـZ پـه زیـا
 Zلمړۍ درجه او د دریمـ Zورکوله. د وتلو طبقو ټاکن
طبقZ ټاکنZ دوهمه درجه وې. ټاکنZ باید په لوړ غږ 

ولZ چZ په دې توګه د دریمZ طبقـZ  ،پلZ شوې وای
د هغـو  ،وګړو د هېواد د لویانو په مخZ جرأت نکولو

نورو  ،چZ دوی ته ښودل شوي وو ،نومونو څخه پرته
ي. په عمومX غونډې کZ د طبقو نومونه په ژبې راوړ

پـه  ،نه د وګړو له مخZ ،له مخه رایې اخیستل کېدې
اسـیالنو او دریمـZ طبقـZ  ،دې مانا چـZ د روحانیـانو

 ،د ولس ډېرکـX ،هرې یوې یوه رایه لرله. په دې توګه
یـوازې یـوه  ،چZ د روحانیانو او اسـیالنو څـو ځلـه وو

النو پـه رایه ورکوله او حـال دا چـZ روحاینـانو او اسـی
ګډه دوې رایې لرلZ او تل په ډېرکX کZ وو او پـه دې 
ــدې  ــر پښــو الن وســیلZ یــې د دریمــZ طبقــZ ګټــې ت
کولZ. د عمومX ټولنZ موکه ټاکل شوې نه وه او هـر 

م ۱۶۱۴جوړېدلـه. پـه  ،کله به چZ د پاچا اراده کېدله
چZ هر لس کاله  ،کال کZ عمومX ټولنZ وړاندیز وکړ

 ،وړېدو له ګـام پورتـه کـړيیو ځل د عمومX ټولنZ ج
 Xوروسـتۍ عمـوم Zخو یاد شوې غونډه په حقیقت ک
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م کــZ جــوړه ۱۷۸۹چــZ پــه  ،غونــډه وه او هغــه جرګــه
  په ملX جرګZ بدله شوه. ،هسZ به چZ وګورو ،شوه
کــZ ۱۷۸۹کلــه چــZ پــه  عمــوم* جرګــه: ۱۷۸۹د       

م ۱۶نکـر د  ،چZ عمومX جرګـه راوبلـX ،پرېړه وشوه
چZ د کلیو خل' د رایـو حـق  ،وکړ لویي وزیر وړاندیز

 Zولري. د نکر دا وړاندیز د سپېڅلو احساساتو له مخ
بله په خپل حساب سـره یـې غوښـتل خپلـZ  ،نه وه

Xګټې ال ډېرې وسات Xطبقات.  
چـZ پــه ښـارونو کــZ د  ،نکـر داســZ حسـاب کــاوه      

د  ،شــونZ ده ،دېموکراسـۍ روح ننــه اېســتل شــوې ده
په ګټه نه وي او حال دا چـZ  ټاکنو پایله د وتلو طبقو

چZ د ټولو زمو لـه  ،په کلیو کZ اسيالن او روحانیان
د خلو پر  ،درو برخو څخه د دوو برخو خاوندان دي

فکرونو او روحیو باندې برالسX دي او په ټاکنو کـZ د 
کلیو خلو ته په ګډون ورکولو سره میلیونونه وګـړي 

قو اېـل چZ مستقیمن د وتلو طب ،له هغو کسانو څخه
Xپـه  ،دي او یا لږ تـر لـږه تـر اغېـزې النـدې یـې راځـ

ټاکنو کZ به د وتلو طبقو پـه ګټـه برخـه واخلـX. نکـر 



                                               ټولنپوهنه 

 

321

ــدو ــو  ،پوهې ــه ځین ــه ســتنیدل پ چــZ عمــومX آراوو ت
چZ د اریستوکراسۍ پـه  ،حاالتو او وضعو کZ شونZ ده

ګټه پای ومومX. هغـه پرګنـه چـZ لـه هـره ځایـه بـې 
هغـه  ،حقوق نه پېژنـX هغه پرګنه چZ خپل ،خبره ده

 ،پرګنه چZ له هرې خوا نه تـر فشـار النـدې پېښـېږي
  څنګه کېدای شX ازاده اراده ولري؟

       Zپلـ Zپـه مـنځ کـ Zپرګنـ Zد داس Zچ Zهغه ټاکن
Xیوازې د دې لپاره دي ،ش،  Zطبقـ Zد زورویونک Zچ

واکونه قانونX ښاره کـړي او لـه خپلـه زیاراېسـتونکو 
کونو لپاره سـند واخلـX. نکـر طبقاتو څخه د هغو د ټ

چZ د کلیو خلـو تـه  ،له داسZ شیطانX نیت سره وو
  یې د عمومX جرګZ په ټاکنو کZ ګډون ورکړ.

       Zپېښـ Zد نکر له حسـاب سـره مخـالف Zخو پېښ
شوې او کله چZ ولس (د ښـار او د کلیـو اوسـېدونکو 

چـZ  ،څرګنـه شـوه ،په ګډون) په رایو ورکولو پیل وکړ
نـږدې  ،ه چZ زیات څه هغه ته ورزده کړيالزمه نه د

  .پنځو شپږو میلیونو کسانو رایې ورکړې
خـو ښــZ خبــرې یــې  ،دوی عمـومن ســواد نلرلــو      

کــولZ او ښــه تبلیــغ یــې کولــو. د کلیــو خلــو د رایــو 
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چـZ ان  ،ورکولو له مننو څخه دا نتیجه ترالسه شـوه
ـــې  ـــوې ګڼ ـــم ی ـــه ه ـــنځ ت ـــتاذو م ـــانو د اس روحانی

  .وموندلهدېموکراسۍ الر 
په دې مانـا چـZ د روحانیـانو پـه طبقـZ کـZ هـم       

چZ د کلیو اوسيدونکو په منځ  ،هغه بېوزلX کشیشان
پــه کومــه توګــه هــم لــه شــتمنو  ،کــZ یــې ژونــد کــاوه

روحانیــانو ســره د ګــډو ګټــو خاونــدان نــه وو. د کلیــو 
ـــره  ـــZ س ـــرې مین ـــه ډې ـــان پ ـــو دا ډول کشیش خل

لـه هغـو څخـه دو  استاذیتوب ته ټاکل او په دې توګه
 ،چZ د شتمنو روحانیانو لوی غلیمـان وو ،لو کسانو

  .عمومX جرګZ ته ولېږل
مـه پرانېسـتل ۲۷عموم� جرګه بایـد د اپرېـل پـه       

خو د هغZ پرانیسـتل یـې د مـZ میاشـتZ  ،شوې وای
مZ پورې وځنډول. په دې موکه کـZ وحشـتناکه ۴تر 

وې ژم� او وچ اوړی په مخه راغلل او قحطX پیـل شـ
یوازې یوه شX د فرانسZ وږې پرګنZ ته د صبر او  ،وه

زغــم یــاري ورکولــه: عمــومX جرګــZ تــه هیلــه. دا یــو 
همدا چـZ عمـومX  ،مبهمه هیله وه او خلو اند کولو

  .تیګZ به په ډوډې بدلZ شX ،جرګه خبرې وکړي
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مه پرانیسـتل ۴په پای کZ عمومX جرګه د مZ په       
 ۵۵۰چZ  ،ګډون وکړکسه استاذو پZ  ۱۲۰۰شوه او 

کسه له هغو څخه د دریمZ طبقZ اسـتاذي وو. هغـه 
شدید توپیر چZ د استاذو به رسمX کـالیو کـZ لېـدل 

چZ دغوی په حقیقـت کـZ لـه درو  ،ښودل یې ،کېدو
بلـه لـه درو جـال ولسـونو څخـه  ،طبقو څخه نه دي

چZ هېڅ ګډه ګټه سره نلري. دربار تر څـو چـZ  ،دي
 ،وراسته دودونه ژوندي کړلزاړه او  ،کوالی یې شول

تر څو د دې طبقو تر منځ ال ډېر توپير جـوړ کـړي. د 
م لــويي او د هغــه چــاپېروالو لــه دې څخــه خونــد ۱۶

چZ واړه کسان سپ' کړي او ویـې ښـنX  ،اخيستلو
 .Xاو د هغو د نوم ورکه سرچېنه د هغو په مـ� وباسـ

Xجرګه جـوړه شـ Xعموم Zله دې چ Z ،یوه ورځ مخ
رســای (د پاچــا د اوســېدنو ځــای) تــه اســتاذي یــې و

خو پاچا د دې پر ځای چZ  ،بوتلل او معرف� یې کړل
Xد طبقـو پـه  ،امـر یـې وکـړ ،هغوی یوځای ومنـ Zچـ

بیا اسيالن او وروسـته  ،ترتیب سره: لمړی روحانیان
له څو شېبو تم څخه دریمه طبقه دننه شX. پـه هغـه 
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 Zته راغ�۱۶ورځ چ Zخوله یـې پـه سـر  ،م لویي جرګ
اسیالنو هم وروسته له ده نه خپلZ خولZ پـه  ،ېښوهک

دریمـZ طبقـZ هـم وغوښـتل همـدا کـار  ،سر کېښوې
خــو پاچــا د دې لپــاره چــZ دریمــه طبقــه پــه  ،وکــړي

چZ له اسیالنو سـره  ،داسZ حرکت سره ښاره نکړي
ژر یې خوله دوباره په سر کېښـوه. د ناسـتX  ،سمه ده

Zــه ښــۍ خــوا کــ ــان پ ــه مخــZ هــم روحانی  ،ترتیــب ل
اسیالن په چپې خوا کZ او د دریمZ طبقـZ اسـتاذي 

  .د دوی شا ته ځای پر ځای شوي وو
د هغـZ ورځـZ پـر سـبا چـZ عمـومX  مل* جرګه:      

روحانیــان او اســیالن هــر یــو  ،جرګــه پرانیســتل شــوه
 Zخپلــو تــاالرونو تــه د خبــرو اتــرو پــاره الړل. د دریمــ
 طبقZ استاذي هم خپل سالون ته الړل او د هغـو پـه

ولZ چZ د دوی په باور خبـرې اتـرې بایـد  ،تمه شول
خـو روحانیـانو  ،په عمومX غونډې کZ پلZ شوې وای

چZ ځانونه بشپړه جال او د دریمZ طبقـZ  ،او اسیالنو
په دې غونډې خوښ نـه  ،له استاذو څخه پورته ګڼل

ــه دې څخــه ــې ل ــZ ی چــZ د دریمــZ  ،وو او پنځــه اون
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Z کېنX او خبـرې طبقZ له استاذو سره په یوه تاالر ک
ــړي ــان او  ،وک ــZ روحانی ــوده ک ــه دې م ــړه. پ ډډه وک

اســيالن پــه دې هلــه پــه دسیســو بوخــت وو او د 
دریمZ طبقZ استاذو له ولس سره اړیZ لرلZ. نور د 

چــZ د زړې نــړۍ څنــډې  ،دې موکــه رارســېدلZ وه
ــه مــ�  ــه ســمندر پ ــې پای ــونکX ب خوشــZ کــړي د راتل

Zطبقــ Zــاره کــړي. د دریمــ ــوي  بادبانونــه خپ ــوه پل ی
تاســو خپــل «اســیالنو تــه پــه خطــاب کــZ ویلــX وو: 

اسیلتوب په فتحZ او بریـا سـره الس تـه راوړی؟ ډېـر 
دریمــه طبقــه بــه هــم د فتحــZ او بریــا لــه الرې  ،ښــه

Xاسېل ش«.  
د دریمـZ » سـیه بـس«مZ پـه ورځ ۱۷د جون د       

چZ زمـوږ غونـډه لـه  ،طبقZ یوه استاذي وړاندیز وکړ
په سلو کZ استاذو څخه  ۹۶س له هغه ځایه چZ د ول

جوړه شوې نباید د نورو استاذو د نه شـتون لـه املـه 
Xشـ Zد اسـتاذو غونـډه  ،وزګاره پـات Zطبقـ Zد دریمـ

به نامـه ونومـول شـX او پـه کـار » ملX جرګZ«دې د 
دې پيل وکړي. دا وړاندیز ومنل شو او ملX جرګZ پـه 

. دا یې د رئیس په توګه وټاکه» بایي«کار پيل وکړ او 
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 ،چZ پر دربـار پرېوتـو ،موضوع د لوی ګوزار په توګه ؤ
م لــويي بیــا د مــاري انوانــت او چــاپېروالو تــر ۱۶خــو 

چـZ ملـX  ،په دې خیال کـZ شـو ،اغېزې الندې راغ�
.Xله الرې له ډګره وباس Xجرګه د توپ او زیات  

چZ د ملX جرګZ غـړي  ،مZ په ورځ۲۰د جون د       
پیــره لرونکــو د هغــو لــه  ،د خپــل تــاالر پــه لــور والړل

ــړ ــوی وک ــو مخني ــپاوي  ،ننوت ــوی س ــه دې ل دوی ل
 ،وروسته د زاړه ورسای یوې مانۍ پـه لـور روان شـول

Zپخـوا د دربایـانو د لوبـو  ،په یوه تش سـالون کـ Zچـ
غونډ شول او هلته یې السونه پورته کړل او   ،ځای ؤ

چـZ فرانسـZ تـه  ،چZ مخZ تـر دې ،کسم یې یاد کړ
 Xله یـوه بـل څخـه  ،قانون نه وي ورکړییې یو اساس

Xبه جال نش.  
پـه ځـانګړې  ،په دې موکه کZ له لویانو څخه یوه      

پیغـام  ،توګه د دې لپاره چZ ملـX جرګـه سـپه کـړي
چـZ سـبا تـه غـواړي پـه هغـه سـالون کـZ  ،یې ولېږه

 Zلوبې وکړي! بې خبره دربار په دې توګه لـوبې کـول
ــX جرګــه یــې لــه هغــه ســ الون څخــه او خــوښ ؤ! مل
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وایســتله هــر چېــرې چــZ والړه هغــه یــې وشــړله. دا 
چـZ ټـولZ دړې د  ،دا خطرنـاک ټـولګ� ،اللوانده ډلـه

کـوم کسـان وو؟ دغـوی پـه  ،دوی پر م� تړل کېـدې
چــZ ټــول ورونــه د هغــه پــه مــ� تــړل  ،خپلــه ولــس ؤ

  .شوي وو
مZ په ورځ عمومX جرګه بیا د پاچـا ۲۳د جون د       

خـو پـه دې حـال کـZ چـZ په حضور پرانېستل شوه. 
ــه  ــاالر ت ــه ت ــویې دړې څخ ــان د ل ــيالن او روحانی اس

د دریمZ طبقZ استاذي د وره شا ته تر بارانـه  ،ننوتل
النــدې د پیــره لرونکــو ســره یــې د اجــازې پــه هلــه 
خبرې کولZ. په دې ورځ یې ننـداره کوونکـو تـه هـم 
الر ورنه کړه. پاچا تاالر ته ننووت او خبرې یې وکړې 

چـZ د دریمـZ طبقـZ اسـتاذي پـه  ،ه یې وکړهاو یادون
هېڅه توګه حق نلري د وتلو طبقـو لـه پرېـړې پرتـه 
کوم تصمیم ونیسX او د خپلو خبرو په پـای کـZ یـې 

  .وویل:
چـZ ژر پخپلـو کـZ  ،ښاغلو زه تاسو ته امـر کـوم«      

Zستاسـو  ،سره جال ش� او هر یو به هغه تاالر کـ Zچـ
ــاره ټاکــل شــوی ــه پ ــو ل پاچــا ». شــ� حاضــر ،د طبق
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وروســـته لـــه خپلـــو خبـــرو بهـــر ووتلـــو. اســـیالن او 
روحانیان هم بهر ووتل. خو د دریمZ طبقZ استاذي 
د چوپتیـــا او غوســـZ پـــه حـــال کـــZ پـــاتZ شـــول. د 
تشریفاتو رئیس راغ� او د ملـX جرګـZ رئـیس تـه یـې 

  خبرې وکړې او ویې ویل:
پـه دې موکـه » ښاغلو! د پاچا امر مو واورېـده؟"      

د تشـریفاتو رئـیس تـه مـ�  ،معروف ویاند ،رابوکZ می
ورشــ� «خپلــZ تــاریخZ خبــرې یــې وکــړې:  ،راواړاوه

 ،ووایـی ،چZ تاسو یې رالېږلـX یاسـت ،هغو کسانو ته
چــZ مــوږ د ولــس پــه ارادې دلتــه راغلــX یــو او مــوږ 

مګر د سـانګو د  ،کوالی نش� له دې ځایه لېرې کړی
  ».سر په ځواک

خبرو د هیبت له امله د  د تشریفاتو رئیس د دې      
ملX جرګZ په وړاندې له دړې څخـه هماغسـZ زبـون 

ملـX  ،له د پاچا پـه وړانـدې چـZ بهـر الړ ؤ ،بهر الړو
جرګZ په کار پیل وکړ او په همدې غونډې کـZ یـې د 

  جرګZ دغړو د مصونیت په هله رایې ورکړې.
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په دې موکه کZ د دربار ټوله هېله پوځ تـه  پوځ:      
چZ یو څـه د هغـZ  ،ې کبله بې اړونده نه دهوه. له د

  .زمانZ د پوځ په هله خبرې وکړو
ــاره        ــرانو لپ ــه د افس ــويي بودیج ــم ل  ۴۶د شپاړس

لـه  ،میلیونه وه ۴۴میلیونه خو د سرتېرو لپاره یوازې 
چZ څه لـوی تـوپېر د پـوځ د  ،دې ځایه پوهېدی شو

 افسرانو او سرتېرو تر منڅ شتون الره. سـرتېري بایـد
تل د سرتېرۍ په درجه کZ پاتZ شوي وای او د هغـو 
جېــرې او حقــوق پــه بېالبېلــو پلمــو د افســرانو مــړې 

 ،کېدل او حال دا چZ افسـران تـل د لویـانو زامـن وو
چZ په بشپړه هوساینZ او ځواک کZ یې ژونـد کـاوه. 

 ،له دې کبله مازې دا چZ د فرانسZ انقالب پیـل شـو
ن ولوېــده. د دې د افســر او ســرتېري تــر مــنځ بېلتــو

Xاره شــچــZ پرګنــZ  ،لپــاره چــZ پــه بشــپړه توګــه ښــ
» کان«چZ د  ،یادوو ،څومره له افسرانو نه کرکه لرله

 ،د یوه افسر زړه یې ،په ښار کZ کله چZ خل' راووتل
ــه ــې لرل ــه ی ــه دوی ن ــه چــZ ل ــه امل ــZ ل ــZ کرک  ،د هغ

  .راوویسته او ویې خوړلو
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دا د  ،Z ملـZچZ د فرانس ،دا ټکZ هم باید ووایو      
Zلهغـو تـه  ،لوی افسران یې ځان تـه بلـل ،ښلو ښ

یې شراب ورکول او په خوږو خبرو او مینه پـاروونکو 
تـر څـو پـه ولـس  ،کتلو سره یې هغه له الرې اېسـتل

Xباندې تورې وباس.  
خو د سرتېرو په هله خبره کاملن بـرعکس وه.       

چــZ د اســتبدادي ســلطنت پــه دور کــZ د  ،ســرتېری
نZ له باندېوالتیاوو څخه په بشپړه توګه بې برخـZ ټول
د ولس له خوا یـې پـه بشـپړه مینـZ سـره هرکلـ�  ،وو

کېده. اصـولن سـرتېری د عسـرۍ تـر کـالیو النـدې 
پرته له ولس څخه بـل څـه شـ� دی! دوه وروڼـه دوه 

سرتېری او پرګنZ یوبل ته ورسېدل او  ،یوه مور ،زامن
  .د یوه بل په غېږه کZ ولوېدل

کسـه  ۱۱مZ په ورڅ د ګـارډ رئـیس ۲۷د جون د       
چـZ پـه هـېڅ  ،چـZ کسـم یـې یـاد کـړی ؤ ،سترتيري

 ،اړوند کZ بـه د جرګـZ لـه امـر سـره مخالفـت ونکـړي
 ،زندان ته واچول او ان له دې هانده هـم پورتـه الړل

ویې غوښتل هغوی له پوځX زندان څخه راوباسـX او 
بنـدي  د غلو زندان ته واچوي. کله چـZ د سـرتېرو د
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یو ځوان د چوکۍ پر سـر  ،کولو خبر خلو ته ورسېدو
ځZ چZ زندان تـه الړ «پورته شو او چيغه یې ووهله: 

چZ نه یې غوښتل پـه ولـس بانـدې  ،هغه کسان ،شو
خلـ' پـه الره ولوېـدل او کلـه » وژغورو! ،ډزې وکړي

د دوی شـمېر نـږدې څلـور  ،چZ زنـدان تـه ورسـېدل
یـې پـه تبرونـو سـره  زره کسه ؤ. د زندان دړې او تنه

مــات کــړل او ســرتېري یــې وژغــورل. کلــه چــZ بهــر 
ــل ــه الس  ،راووت ــوره پ ــو شــمېر ســرتېري ت ــار ی د درب

د هغـو کسـانو  ،خو هغو هم ونـه غوښـتل ،راورسېدل
تـوري وباسـX.  ،چZ سـرتېري یـې ژغـورلX وو ،پر م�

ټولو سره د پخالینZ السـونه ورکـړل او یوبـل تـه یـې 
ره یې وڅښل. ولس موکـه په روغتیا س ،شراب راوړل

غنیمت وګڼله او نور بندیان یې هـم خـالص کـړل. د 
چـZ پـه زنـدان  ،حبسیانو په منځ کZ یـو زوړ سـړی ؤ

کZ د ورستېدو پـه حـال کـZ ؤ او نـور پـه الره تلـالی 
ــ� ــې وزل ــر شــنجZ  ،نشــوو. دا ب چــZ اوږده مــوده ت

چـZ  ،هومره تر اغېزې النـدې راغلـ� ؤ ،الندې پاتZ ؤ
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ښـاغلو! زه بـه لـه دې ټـولZ «ووایـي: نه پوهېدو څـه 
  .»مینZ څخه مړ شم

د ملــX جرګــZ ګامونــه د  د باســتیل راپرځېــدل:      
چـZ  ،دربار د ترهورتیا المل شول او پـه لټـه کـZ شـو

Xخـو پـه فرانسـوي وګـړو یـې بـاور  ،زور ته متوسل ش
لـه  ،چZ په خپلو هېوادوالو بـه غشـX وشـېندي ،نلرلو

چـZ د  ،و ځواکونو تـهدې کبله یې سویسيو او جرمني
پناه راوړه او هغوی یې  ،فرانسZ دولت په چوپړ کZ وو

د ورسای او پاریس خوا ته راغونډ کړل. دلتـه بایـد دا 
چـZ د حـاکم هیئـت  ،چZ یـوه موضـوع ،ټکZ یاد کړو

ملX حیثیت او شرافت دی.  ،الس وند (دستاویز) ده
حاکمــه هیئــت تــل زیاراېســتونکو پرګنــو تــه نصــیحت 

بهرنیــو پــه وړانــدې د خپلــZ بېــوزلۍ او چــZ د  ،کــوي
ولـZ چـZ د ملـ�  ،اسېرنZ له یادولو څخه ډډه وکړی

که څه هم د حاکمه هیئـت  ،حیثیت سره مخالفه ده
له پردیـو څخـه د  ،تر فشار الندې وړه او واړه هم ش�

ولـZ چـZ د ملـX حیثیـت  ،هېڅ مرستZ توقÐ مه لري
سره مخالفـه ده. خـو همـدا حاکمـه هیئـت مـازې دا 
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Zچاړه یې  ،د هغو ستم کتلو پرګنو په وړاندې ،چ Zچ
هډوکو ته رسېدلZ او د خپل ژوندانـه حـق لپـاره یـې 

ژر او پرتـه لـه کـوم  ،عـاجز پـاتZ کېـږي ،پاځون کړی
شرم او حیـا څخـه د بهرنیـو مرتجعینـو ځواکونـو تـه 
ــري. دا  ــروا نل ــX حیثیــت هــېڅ پ الس غــزوي او د مل

 Zپه انقالب ک Zڅرګند شو. حقیقت څو ځله د فرانس
چZ له چـوپړو پـردو څخـه  ،یو په همدې موکه کZ وو

چـZ د  ،ګټه پورتـه شـوه او بـل پـه هغـه موکـه کـZ وو
فرانسZ انقالبي دولت د ټکولو لپـاره یـې لـه تـر ټولـو 

ــو څخــه ــې زړه  ،مرتجــÐ دولتون چــZ فرانســZ ســره ی
  مرسته واخیستله. ،دښمنX لرله

و چـZ د ځینـ ،نکـرمـZ پـه ورځ یـې ۱۱د جون د       
وړاندیزونو په وجه د ولـس د دوسـتۍ وړ ګرځېـدل� ؤ 
 Xاو پاچــا تــه یــې د درباریــانو د ګټــو پــه خــالف ځینــ

لېرې کړ. مازې دا چZ دا خبر خپور  ،نصیحتونه کول
خلو دا خبـر د وضـعZ هـراز ښـه کېـدو څخـه د  ،شو

 Zمخنيوي په مانا ومنلو او په هره کوڅه او سـیمه کـ
څخـه ډېـر کسـه  له لسو زرو ،یې غونډې جوړې کړي
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چـZ وروسـته  ،ټول شول. په دې موکه کـZ یـو ځـوان
د یــوه مېــز پــه ســر  ،»کامیــل دمــولن« ،مشــهور شــو

چZ تمانچه یـې پـه الس کـZ  ،به دې حال کZ ،وختو
خلو! یوه شېبه هم د تم کېدو ځای «چغه کړه:  ،وه

چــZ د  ،د نکـر لېــرې کـول د دې نښـه ده ،نشـته دی
واچـوي. همـدا نـن  وطن پالو بدنامX غواړي پـه الره

شـپه بـه د سـویس او جرمنــX ټـول غونډونـه زمــوږ د 
وژلو لپاره د مارسX له الرې راووځX. یوازې یوه وزله 

لـه ». موږ ته پـاتZ ده او هغـه د وسـلZ اخیسـتل دي
دې وړاندیز نه خلو د السونو له شور نه په ډګZ پړکا 

جګـړه  ،سره هرکل� وکړ او هغه ځوان بیا وړاندیز وکـړ
Xاو له یـو  کوونک Xیو بل وپېژن Zوګړي د دې لپاره چ

چZ د هیلZ لرلو رنـګ  ،شنه نښه ،بل نه مالتړ وکړي
په ځان پورې وموښلوي او خپله یې د ونـZ یـوه  ،دی

پاڼه راواخیستله او په خپلZ خولۍ پورې یـې وټومبلـه 
  .او نورو له ده څخه تقلید وکړ

ــ' د        ــZ او ۱۳خل ــه ۱۴م ــلZ پ ــه ورځ د وس ــZ پ م
لو پسZ وو او څو وسله خونZ یې لوټ کـړې. پـه ټولو

چZ د باستیل توپونه پر  ،وروستۍ ورځ کZ خپره شوه
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ښار د ګولیو ورولو لپاره چمتو دي. خلو چZ د دې 
لـه هـرې  ،کرکه جن ځـآی څخـه شـدید وحشـت الره

ټوپـ' او سـانګو سـره سـمبال د  ،خوانه یـې پـه تـوره
و د هغـه یـې کالبنـد کـړ ا ،باستیل پـه لـور وځغسـتل

باستیل د پلونو په خرابولو بوخت شول. نږدې څلـور 
 ،ګنټې د باستیل له محاصرې څخه تېرې شـوې وې

چZ ځینX فرانسوي سرتېري هم د خلو مرسـتZ تـه 
باستیل یـې ونېـوه  ،راغلل او په یو ځل یې یرغل راوړ

ــو بوخــت شــول ــه ورانول ــه پ ــوه د باســتیل  ،او د هغ ی
یوه د زندان د  ،وکونجZ او بیراغ په الس کZ نېول� و

 Zنیزې په څوکـه پـورې موښـلول Zمقرراتو پاڼه د خپل
یو بل د زندان د رئیس سره د سانګZ پـه سـر کـZ  ،وه

  .لرلو
سره د دې چـZ ډېـرې وینـZ  ،دې ډاروونکZ ورځ      

په ځینو موکو کZ یې د جشن او  ،تویېدنZ یې ولېدې
خوښــZ بڼــه ځــان تــه نېولــه: زخمیــان یــې د بــري د 

نښــه وړل راوړل او د هغــو تــذکرې یــې پــه بیــراغ پــه 
Zاو په درې رنګه څادرونو یې سینګارول Zګلونو پټول.  
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په راتلونکZ اونـۍ کـZ یـې د باسـتیل پـه وېجـاړو       
باندې د اتڼ مجلس پیل کـړ او پـه هغـو وېجـاړو یـې 

  .چZ : دلته د نڅا ځای دی ،بینرونه وځړول
      Zد باســتیل کــونج، Zکــونج Zدا قهرجنــ، Zد  چــ

وخت په تېرېدو او د بشري دردونو سـره اړیـو څخـه 
ــه الس کــZ  ،ورســتZ شــوې وې ــه چــا پ ــاقن دهغ اتف

د ملX جرګZ یـوه  ،چZ هغه یې ښZ پېژندلZ ،ولوېدې
پخوانX بندي دا کونجZ په خپلZ ولZ کZ کېښودې 
او د روزګــار د زړو ســتمګرو دا ماشــین یــې د هغــو 

Zیـې مــ ،قـانونونو پــه څنـګ کــ Xوونکات چـZ ســتم
کېښوې او دا کونجZ ال اوس هم د فرانسـZ پـه  ،کړل

اوسپنیز قفـس کـZ سـاتل کېـږي. کاشـZ د نـړۍ د 
 Zد دې کونجیـو پـه څنـګ کـ  Zټولو باستیلونو کنجـ

Xبندې ش.  
چــZ  ،د دربــار توطئــه کوونکــو دربــار او پــاریس:      

پـه داسـZ مـوکZ  ،مله ماري آنتوان یې په سر کZ وه
X جرګZ پر ضد پـه دسیسـو کZ بیا هم د پاریس او مل

مــZ شــپه یــې پــه پــاریس ۱۵ –مــZ ۱۴بوخــت وو او د 
 ،باندې د یرغل لپـاره ټـاکلZ وه. د پـاریس خلـو هـم
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ــه ــدس واه ــو ح ــو نیتون ــZ د دې خچن ــه  ،چ ــار پ د ښ
ټینګولو بوخت شول او مرچZ یې جوړې کـړې او ان 

تـر څـو د  ،ښځو ډبرې او لوټې د بامونو سر ته یـوړې
ورځـوي. ملـX جرګـZ دوه ځلـه سر تېرو پر سر یې وغ

خو  ،پاچا ته استاذي ولېږل او موقعیت یې ښاره کړ
پاچا ال هماغسZ غافل ؤ او خپله وفا یې د وتلو طبقو 
د ګټو په اړوند اعالموله. په پای کZ د شپې په وخت 
د موکZ له وخامت څخه خبر شـو او سـبا سـهار پرتـه 
له ګارد څخـه ملـX جرګـZ تـه راغـ�. د پاچـا د راتـګ 
خبر د جرګZ د غړو په منځ کZ بـې هانـده خوښـX را 

ــه کــړه ــه دې موکــه کــZ د  ،مــنځ ت ــا پ  میرابــوخــو بی
تـــر څـــو  ،صـــبر وکـــړو«اغېزنـــاک غـــږ پورتـــه شـــو: 

چـZ د  ،اعلیحضرت هغه د ستایلو وړو پرېړو خبرتیـا
مـوږ تـه راکـړي (او  ،ده له خوا یې زېرۍ ورکړ شـوی

و هغه وخت د ښادۍ څرګندونـه وکـړو) زمـوږ د وروڼـ
  .وینZ په پاریس کZ بهېږي

د یوه بدمرغـه ولـس د اسـتاذو هرکلـe لـه پاچـا       
څخــه بایــد پــه غــم لړلــ  بڼــه پلــ  شــ*: د ولســونو 

  .»چوپتیا د پاچایانو لپاره یو درس دی
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پاچا ملX جرګZ ته راغ� او د خپلـZ وینـا پـه تـرڅ       
لـه دې ». زه ځـان تاسـو تـه سـپارم«کZ یـې وویـل: 
هربانۍ سـره لـه ده نـه هرکلـ� وشـو. کبله په بشپړه م

ملX جرګZ دی تر سـلطنتX مـاڼۍ پـورې بدرګـه کـړ. 
» نکـر«چـZ  ،م لویي هم ملX جرګZ ته اعالم وکـړ۱۶

به بېرته په کار وګماري او سبا بـه د ولـس د آرامولـو 
 ،لپاره پاریس ته والړ شX. په پاریس کZ هم له ده نـه
 ،چZ ظـاهرن د ولـس خـوا تـه بېرتـه سـتون شـوی ؤ

  رون هرکل� وشو.د
چZ د خپلو ځینو پرېړو له املـه چـZ د  ،خو نکر      

ژر خپـل محبوبیـت لـه  ،خلو د مینZ وړ ګرځېدل� ؤ
سـولZ  ،ولZ چZ نکر غوښتل د اصـالحاتو ،السه ورکړ

او جوړښت له الرې له انقالب څخه مخنیـوی وکـړي 
چZ پرګنـZ  ،او حال دا چZ خل' د انقالب په وړاندې

Xله د درېـدلو تـوان نلـري او  ،په خوځښت راولهېڅ
Xغواړي د انقالب اتـل واوسـ Zبایـد د هغـه  ،څوک چ

په وړاندې روان شX او ګوندې د ده شا ته پاتZ کېدل 
  .او په زمه لګېدل یو دي
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چـZ  ،(لمړی څرګندوو د مال
یت سن بار تلم*:      
مZ ورځZ ته ویل ۲۴م اګوست ۱۵۷۲سن بار تلمX د 

اتولیــانو د ګټــه لټوونکــو کېــږي. پــه دې ورځ کــZ ک
ګـڼ  ،کسانو پـه پـارولو سـره پـه پروتسـتانتانو ورغلـل

Zسړي او ماشومان یې د پسونو په توګـه  ،شمېر ښځ
ووژل او تر څو ورځـو پـورې یـې پـه فرانسـZ کـZ دې 

  .عمل ته پایېنه ورکړه)
د پاریس خوځښت والیتونو ته سرایت وکـړ او پـه       

بقـــو د هغـــه ځـــایونو کـــZ هـــم خلـــ' د لـــوړو ط
ــه  ــو بوخــت شــول. پ ــه منځــه وړل ــه ل ــدېوالتیاوو پ بان

چZ له هـر  ،ښارونو کZ یې د پخوانیو مامورینو پر ضد
پاڅون وکړ. په کلیو کـZ  ،ډول بدلون سره مخالف وو

یې د سینیورانو ماڼیو ته اور ورته کړ. ملX جرګZ باید 
د خلو د کرارولـو لپـاره د بانـدېوالتیاوو د لـه منځـه 

تصمیم نېـول� وی او دا کـار د اګوسـت وړلو په هله 
د مالیـاتو پـه  ،مه پل� شو او د سینیورانو قضاوت۴په 

د کارپورېشن مقـررات او نـور لغـوه  ،مقرراتو کZ توپیر
  .شول
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      Zراوپرځول Zنښ Xیـې د  ،دې شپې فیوډال Zپرګنـ
زمـZ یـې  ،سرواژ ناتار له بقایاوو څخه خالصZ کړې

ــو راووېســ ــه منګل د ســینیورانو د  ،تلZد ســینیورانو ل
چZ د فردي ځواکونـو  ،قضاوت په له منځه وړلو سره

عمومX او مل� ځواک یې مسـتقر کـړ.  ،پاتZ شونZ وه
دې شپې د فرانسZ څېره واړوله او فرانسـویان یـې د 
ــپه د  ــړل. دا ش ــانZ ک ــوه یوش ــه پل ــو ل ــX حقوق سیاس

»Xیت سن بارتلم  .ونومول شوه» مال
پـه دې موکـه  وپيرونـه:په مل* جرګ  ک  د ننه ت      

کــZ د فرانســZ ولــس پــه حقیقــت کــZ پــه دوو برخــو 
چـZ لـه انقـالب  ،ویشل کېده: یو د مزایاوو خاونـدان

څخـه یــې د زړه لــه کــومZ کرکـه لرلــه او بــل د ولــس 
 ،چـZ انقـالب د دوی یـوازینZ هیلـه وه ،دریمه طبقـه

خو دوی هـم پـه دوو ډلـو ویشـل شـوي وو: یـو هغـه 
انقالب خپلـو وروسـتنیو چZ غوښتل یې چZ  ،کسان

چــZ  ،پــایلو او اغېــزو تــه ورســوي او بــل هغــه کســان
شدید او یو ډنډه مخالفت یې په صالح نه ګڼلو او پـه 

چــZ ملــX جرګــه بایــد راضــX کــړي او د  ،دې بــاور وو
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انقــالب اور لــه دې وروســته بایــد د ځینــو اصــالحاتو 
  .سره مړ کړي

       Zکــ Zــه جرګــ ــوې پ ــو څخــه هــرې ی ــه دغــو ډل ل
ذي لرل. کله چZ د ولس د کرکZ اور په خوټېـدو استا

لمـړی او دوهمـه ډلـه  ،راغ� او سیل ډوله بهانـد شـو
ولــZ چــZ د هغــه پــه  ،خوامخــوا د انقــالب اېــل شــوې

وړاندې چا د درېدلو جرأت نه لرلو او په ترڅ کـZ یـې 
چZ د انقالب سېل دې پایداره واوسX او  ،اند نه کولو

ژر تېـرې شـX او چـZ پېښـZ بـه  ،عمومن یې اند کولو
Xنظــم الســبری څرګنــد شــ Xخــو  ،بېرتــه بــه د پخــوان

وروسته له دې چـZ د انقـالب څخـه څـه مـوده تېـره 
دا توپیرونه ښاره  ،شوه او ملX جرګZ په کار پیل وکړ

 ،شـول او د اســیالنو او روحانیــانو پلویــانو هڅــه وکــړه
  .چZ د ملX جرګZ پرېړې بې اغېزې وګرځوي

ډلZ پـه ډېرکـX بانـدې تکیـه  خو برعکس انقالبي      
مZ انقالب بشپړ ۱۴لرله او غوښتل یې چZ د جون د 

ــون د  ــړي. د ج ــت کــZ ۱۴ک ــالب پــه حقیق مــZ انق
ــه الســه  حومــت یــې د فیــوډالX مطلقــه ســلطنت ل
 Xواېسته او د بورژوازۍ الس ته یـې سـپارل� ؤ. د ملـ
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جرګZ انقالبي ډلZ غوښتل چـZ د انقـالب دا پایلـه ال 
چـZ بـورژوازي د  ،اسZ کـار وکـړيوړاندې بوځX او د

انقــالب یــوازېنZ ګټــه پورتــه کــوونکZ نــه وي. دې 
انقالبي ډلZ په همدې حـال کـZ چـZ د بـورژوازۍ د 

پـه  ،ګټې پلویانو ته یې په غالبو مسـائلو رایـه ورکولـه
ولـZ  ،ځینو مسائلو کZ یې له هغو سره مخالفت لرلـو
چـZ  ،چZ له هغو څخه ال کیڼ وو. دې ډلZ باور لرلو

پـه  ،لس همـدا چـZ خپـل حقـوق یـې ترالسـه کـړلو
هوساینZ بوختېږي او دا هوساینه هغه ضعیفوي. له 
 Zولس تل په ویښ حال کـ Zدې کبله د دې لپاره چ

Xد ټولنو او کلوپونو په جوړولو یې پيل وکړ. تـر  ،وسات
  ټلو معروف کلوپونه عبارت وو له:

و ژاکوبنـان پخـوا د روحانیـان د ژاکوبنانو کلـوپ:      
یوه ډله وه او له هغـه ځایـه چـZ دا کلـوپ د دوی پـه 

د هغوی انقالبي غړي هم  ،پخوانX ځای کZ جوړ شو
به ژاکوبن معروف شول. دغه ترټولو ترخه انقالبیـان 
وو او تر پایه شېبو پورې یې د انقالب له مخښـو نـه 
 Xمالتړ وکړ. د ژاکوبنـانو د کلـوپ بنسـټ اېښـودونک

  وبولو.  دوپر او المت ،برناوباید 
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کردولیه ګـان هـم پخـوا د  :د کردولیه وو کلوپ      
روحانیانو یوه ډله وه او له هغه ځایه چـZ دا کلـوپ د 

د هغـه انقالبـي  ،دوی په پخوانX ځای کـZ جـوړ شـو
ــه  ــپ پ ــه معــروف شــول. دا کل ــه کردولی غــړي هــم پ

م کZ دانتون بنسټ کېښوده او پـه پـای کـZ د ۱۷۹۰
  .وژاکوبنانو له کلوپ سره یو ش

ــه        ــر ضــد او پ ــانو پ ــو د شــاه او روحانی دې کلوپون
چـZ د هغـه  ،عین حال کZ پخپله ملX جرګZ پـر ضـد
  مبارزه کوله. ،ډېرکX د انقالب له ادامZ څخه ډارېدل

د ملX جرګZ له منځنـX حالـه غـړو څخـه  میرابو      
 ،ؤ. پالر یې له لویانو څخه ؤ او د خپل زوی سره یـې

ډېر کلـ'  ،کړ ژوند یې درلودهچZ ازاد او په عیاشۍ 
چلند کولو او ان هغه یې حبس ته واچـاوه. د هغـه د 
 Zپه انقالب کـ Zازادۍ روح سرغړونه وکړه او د فرانس

خـو د انقـالب لـه ادامـZ  ،د انقالب په سر کZ ودرېدو
 ،سره یې موافقت نلرلو او د هغو خبـرو اتـرو لـه کبلـه

 ،ېچــZ لــه دربــار ســره یــې پــه پتــه ســر تــه رســولZ و
د فرانسـZ لپـاره  ،غوښتل یې چـZ سـلطنت وژغـوري

چZ میرابـو د  ،مشروطه حومت جوړ کړي. ان وایي
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خپلو پورونو د پرې کولو لپاره لـه دربـار څخـه ډېـرې 
لـه دې مـوکZ وروسـته میرابـو  ،پیسZ تـر السـه کـړې

 Zد دربــار پــه چــوپړ کــ Xخپلــه ژبــه وړتیــا او خبرلــوڅ
ړه او د خــو مــرګ میرابــو تــه موکــه ورنکــ ،وګمــارل

د ده وروستنZ  ،مه مړ شو. وایي۲م د اپرېل په ۱۷۹۱
زه د سـلطنت ویـر پـه خپـل زړه کـZ «خبرې دا وي: 

  .»وړم
چـZ د سـلطنت  ،د میرابـو مـرګ د شاه تېښـته:      

د انقالب خوځښت د پاچـا پـر ضـد ال چټـک  ،پلوی ؤ
م لويي په دې موکZ کZ یوازې یو فکـر الره او ۱۶کړ. 

و خپلــه کــورنۍ امــن ځــای تــه چــZ ځــان ا ،هغــه دا ؤ
چZ له پاریسـه  ،ورسوي. له دې کبله یې توطئه وکړه

» وارن«او لـه هغـه ځایـه » موندي مدي«وتښتX او 
ته الړ شX او خپله اراده پر بهر باندې پـه تکیـې سـره 

ان د ویـن دربـار تـه یـې  ،پر ملX جرګZ تحمیل کـړي
چZ د داخلX  ،استاذی لېږل� ؤ او هوډ یې اخیست� ؤ

په ترڅ کZ د فرانسـZ پـه چـارو کـZ السـوهنه  جګړې
 Xلـوکړي او په خبل کاغذ کZ یې د وین دربار تـه لی

وبـه یـې  ،چZ پاریس ته اور واچوو ،که اړتیا وي«وو: 
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د لویـو بالګـانو پـه  ،سوزوو او اوسـېدونکX یـې ووژنـو
دا وه هغــه » موکــه کــZ بایــد لــویې درملنــZ وکــاروو.

س لپــاره یــې چــZ د فرانســZ پاچــا خپــل ولــ ،درملنــه
وړاند وینه کوله! وروسته چZ دا پاچا د ولس په الس 

چـZ  ،ځینـو کسـانو ،ځینو ځینو نري زړونو ،ووژل شو
Xد هغـه پـر  ،له خپلو سوګمو نه وړانـدې کـتالی نشـ

کـه دا  ،حال غمجن شول او په نظر کZ یې ونه نېـول
ــال� شــوې وای ــواد  ،ســړی بری ــوه هې ــوه ښــار او ی د ی

هغه هـم د  ،ه برخه لی' سرهاوسیدونکX به یې له څ
  .پردو په الس مخام� کړي وای

مـZ ۲۰م د جـون پـه ۱۷۹۰تېښـته د  ،په هر حال      
پلZ شوه. د ملZ یو مین د ګاډې چلوونکX پـه توګـه 
 Zوټاکــل شــو او پاچــا د کــورنۍ د چــوپړ پــه جامــه کــ
ننوت. خو اتفاقن د الر په مـنځ کـZ وپېژنـدل شـو او 

د  ،ل ســاتونکX بلــلچــZ هغــه یــې خپــ ،هغــو ســرتېرو
لـه ده نـه مالتـړ  ،افسرانو له امر څخه سرغړونه وکـړه

د پاچا او ملZ ټینکـار او زارې هـم کـوم ځـای  ،ونکړ
ته ونـه رسـېدې. پـه پـای کـZ یـې دوی لـه درو کسـو 
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چZ د ملX جرګZ له پلوه لېږدول شـوي  ،استاذو سره
  .پاریس ته ستانه کړل ،وو

       Zوروسته یې د فرانسـ Zقـانون لس ورځ Xاساسـ
په هغه مـاتZ خـوړلX پاچـا بانـدې امضـا کـړ. پـه دې 

چــZ د بنســټ اېښــودونکو  ،توګــه د ملــ� جرګــZ دنــده
پـای ومونـد او فرانسـه وروسـته  ،جرګه هم بلل کېدله

لــه دې بایــد د اساســX قــانون پــر بنســټ اداره شــوې 
  .وای

د  د فرانس  لمړي اساسe قانون ته یوه کتنـه:       
» بشر د حقوقو اعالمیـه«رګZ د بنسټ اېښودونکو ج

چZ موږ بـه د کتـاب پـه پـای کـZ د هغـZ  ،صادر کړه
خو له هغه ځایه چZ د یاد شـوې جرګـZ  ،ژباړه راوړوو

 ،هغوی پـه عـین حـال کـZ ،ډېرک� بورژواګانو جوړاوه
په هڅـه  ،چZ غوښتل یې د پاچا واکونه محدود کړي

چZ د ولس پرګنZ هم قیضـه کـړي او لـه دې  ،کZ وو
 Zمخنیــوی وکــړي. دا  ،انقــالب لمــن وغــزوينــه چــ

Zد  ،موضوع په ځانګړې توګه د ټاکنو په قانون ک Zچ
لېـدل کېـږي. د  ،بنسټ اېښودونکو له خوا جـوړ شـو
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چـZ د درو  ،دې قانون پر بنسـټ یـوازې هغـه کسـانو
 Zورځو کار په ارزښت یې مستقیمن مالیې پـرې کـول

 د رایې حق لرلو ،کسه ؤ ۴،۲۹۸،۰۰۰او د هغو شمېر 
او درې میلیونه پاتZ له دې حقه بې برخـZ وو. هغـو 
ځلورو میلیونو کسانو هم له هرو سلو کسـو څخـه یـو 

ټاکلو او دا کس بایـد د هغـو کسـانو » ټاکونک�«کس 
Xلږ تر لږه یـې د لسـو ورځـو  ،له منځه وټاکل ش Zچ

 Zپه پای کـ .Zمالیې پرې کول Zکار په کچه مستقیم
باید  ،ټاکل کېدل له منځه» ټاکونکو«استاذي چZ د 

له خانانو څخـه وي او ټـاکلZ برخـه مـالیې هـم پـرې 
کړي. په دې توګه یاد شوی قـانون یـوازې د شـتمنو 

  .په ګټه لیل شوی ؤ
د دې قــانون پــر ضــد کلــ' اعتراضــونه تــر ســره       
  مارا په خپله ورځپاڼه کZ ولیل: ،شول
موږ بـه د اسـیالنو د اریستوکراسـۍ لـه پرځولـو «      

کــه د شــتمنو اریستوکراســX د  ،ګټــه وړې وي کومــه
  »هغه پر ځای کینوو؟

 ،د ولس په ګټه یو ادعـا لیـ' صـادر کـړ ربسپیر      
  په هغه ځای کZ یې وویل:
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شتمن د هر څه مدعX دي. هغوی غواړي هـر «      
څه په تصرف کZ راوړي... هغوی د ولس په سر ټکه 
دي. تاسو غواړي ولس هېڅ کـړی او مطلـق ځـواک 

  »منو ته ورکړی!شت
ــه:       ــو جرګ ــانون جوړول د بنســټ اېښــودونکو  د ق
وروسته له هغـه چـZ د فرانسـZ اساسـX قـانون  ،دنده

پای ته ورسېده. د قـانون  ،یې د پاچا په امضا ورساوه
 Zپيـل شـوې او وروسـتن Zلپـاره ټـاکن Zجوړولو جرګـ

م د اکتـوبر لـه لمـړي نـه پـه کـار پیـل ۱۷۹۰جرګZ د 
  وکړ.
درو ټولنـو  ،ن جوړولو په جرګZ که درو ډلود قانو      

  او درو ګوندونو شتون الره:
ـــــــروطه  – ۱       ـــــــتونکX او مش ـــــــلطنت غوښ س

Xپه ښۍ خواته ناست وو. ،غوښتونک Zد جرګ Zچ  
چـZ پـه  ،مردده او رنګ اوړونکـX مـنځ الري – ۲      

خپلــو پرېــړو کــZ ثابــت نــه وو او د دواړو خــواوو پــه 
  .وهلZ کرښو کZ یې منډې رامنډې

چZ هغوی هم پر دوو  ،کیڼ السX انقالبیان – ۳      
چـZ لـه هغـه ځایـه چـZ  ،ډلو ویشـېدل: یـو ژېرنـدنان
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په دې نوم ونومـول  ،اکثرن د ژیرندن اوسېدونکX وو
Xراتلـل ،شول. نور غرن Zپـه پورتـه کرښـو کـ Zپـه  ،چ

  .دې نوم معروف شول
ــه        ــار مخــالف او پ ــX دواړه د درب ــدنان او غرن ژېرن

خــو غرنیــو ال ډېــر  ،خپلــه پاچــا بانــدې بــې بــاوري وو
رسمن یې له جمهوریت او  ،صراحت او جرأت ښودلو

د پاچا له عزل نه پلوی کولو او پـه ځـانګړې توګـه لـه 
چـZ د انقـالب د  ،دوی څخه یوه ډله پـه دې بـاور وو

ژغورلو لپاره باید ټول مظنون کسـان لـه منځـه ټـول 
و کـZ د دې دوو کړي. له دې کبله پـه وروسـته کلونـ

ــو ــو ډل ــ'  ،کیڼ ــنځ هــم کل ــر م ــو ت ــدنانو او غرنی ژیرن
  .غلیموال� رامنځ ته شو

هغه څـه چـZ د قـانون جوړلـو جرګـZ تـه ځـواک       
ــو دا وه ــه او د  ،ورکول ــه لرل ــو تکی ــه پرګن ــو پ ــZ هغ چ

ژاکوبنانو پـه کلوپونـو او ورځپـاڼو کـZ د خپلـو اصـولو 
  .لپاره په تبلیغاتو بوختېدل

نږدې ټولو ښارونو او کلیـو کـZ د اوډلـو  ژاکوبنان      
څــانګو خاونــدان وو او نســبتن اوډلــX تشــیلونه یــې 

Zهـر  ،درلودل او همدې موضوع په هغه موکه ک Zچ
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هغـو تـه ځـانګړی  ،څه له ګډوډۍ سره مـ� شـوي وو
ځواک ورکاوه او هغو کوالی شول خپله اراده د هغـه 

و پـر نـور ،چـZ دوی الره ،فعالیت او انظبـاط لـه املـه
  .تحمیل کړي

ــول د        ــوالی ش ــې وک ــه ی ــه دې کبل ــويي ۱۶ل م ل
لـه ژیرنـدنانو څخـه یـوه کابینـه د  ،کابینه راوپرځـوي

ــX او د دې » روالن« ــر راول ــر س ــار پ ــت د ک ــه ریاس پ
م کـال د اپرېـل ۱۷۹۲چZ د  ،کابینZ لمړن� کار دا وو

م لويي لـه ۱۶چZ د  ،مه د اطریش امپراطور ته۲۰په 
الب پـر ضـد څـه ګامونـه پورتـه هڅونه د فرانسZ انقـ

د  ،کــول او دې هېــواد بانــد د یرغــل پــه هڅــه کــZ ؤ
  .جګړې اعالن ورکړي

د قانون جوړولو جرګZ له مهمو پرېړو څخه یوه       
چـZ د النـدې  ،د پاچا عزل او د مشـروطیت اعـالن ؤ

  .پېښو له امله رامنځ ته شو
ـــو        ـــX او بهرنی ـــو جرګـــZ د داخل ـــانون جوړول د ق

 ،د لېرې کولو لپاره درې فرمانـه صـادر کـړل ستونزو
ــه الســلی' څخــه ډډه وکــړه او د  ــو ل خــو پاچــا د هغ

مـه ۱۳جرګZ د ښZ ډلZ په تکیې سره یې د جون پـه 
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د ژیرنــدنانو کابینــه ړنګــه کــړه. ژیرنــدنانو د پــاریس د 
مـه د ۲۰چـZ د جـون پـه  ،حـاکم پـه مالتـړ هـوډ وکـړ
Zپه ترڅ ک Xورځ Zغـړي  ،هماغ Zجرګـ Xد ملـ Zد چ

د پـاریس پـه  ،ورسای د لوبو په سالون کZ ټول شول
د پاریس له  ،کوڅو کZ د پاچا پر ضد یو الریون وکړي

د  ،خلو زرګونه کسان پـه هغـه ورځ راټـول شـوي وو
پاچا پر عملیاتو یې اعتراض وکړ او سلطنتX ماڼۍ تـه 

پرېمانه ښنځلZ یې د پاچا په مخZ کZ هغه  ،ورغلل
  .ته وکړې

نو په هغه ورځ بشپړه بریا ونـه موندلـه او ژېرندنیا      
ویې نشول کوالی پاچا د خپلو پرېـړو نـه ډډه کولـو 

» ربسـپیر«خو بیا له پښو پاتZ نشول او د  ،ته اړ کړي
په مشرۍ یې خپلو اقدامونو ته پایېنه ورکړه. اتفـاقن 

چــZ د  ،پـه دې موکــه کـZ څــه اســناد الس تـه راغلــل
چــا ســره د م لــویي جوړښــت یــې د اطــریش لــه پا۱۶

انقالب راپرځولو لپاره په بشپړه توګه څرګنـدولو. دې 
تبلیغاتو ته نوی ځـواک وړکـړ او » ربسپیر«اسنادو د 

انقالبیانو د مخېنX جوړښت له مخـه د اګوسـت پـه 
د پاریس حومـت  ،مه الس په خوځښت پورې کړ۱۰
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یې عزل کـړ او پـه خپلـه د پـاریس حاکمـان شـول او 
د قــانون جوړولــو  ،اړ شــوم لــويي د هغــو لــه ډاره ۱۶

چـZ د  ،جرګZ ته پنـاه یـوړي. خـو خوځښـت کوونکـو
 Zیـې پـه مـنځ کـ Xیو شمېر زړه ور اوسېدونک Xمارس

خپل یرغـل تـه د پاچـا پـر مـاڼې پایېنـه ورکـړه او  ،وو
  .سره د ډېرو تلفاتو هغه یې تصرف کړه

ـــت        ـــه ۱۰د اګوس ـــوالی ل ـــه ورځ د ج ـــZ ۱۴م م
چZ یوازې د  ،کېږيوروسته د پرګنو دوهم بری ګڼل 

بله د فرانسـZ  ،پاریس په اوسېدونکو پورې اړه نلري
ولZ چZ د ټولZ فرانسZ د  ،ټولو خلو پورې تړاو لري

پـه  ،چـZ پـه پـاریس کـZ حاضـر وو ،انقالبیانو استاذو
دې بریــا کــZ برخــه واخیســته او پــه ځــانګړې توګــه د 

انقالبـي » مارسـیز«چZ د  ،مارسX زړورو اوسیدونکو
پـه هغـه کـZ لویـه  ،وی په نامه معروف دیسرود د د
  .ونډه لرله

چZ د پرګنـو  ،د قانون جوړولو جرګه ناهوبله شوه      
 –بری خوامخوا په رسمیت وپېژنX او د هغو غوښتنه 

په ال ښه عبارت سره د هغو فرمـان د پاچـا د عزلولـو 
په موضوع کZ ومنX. خو له هغه ځایه په دې توګه د 
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 Zړېبنسټ اېښودونکو جرګچZ یوه یې د پاچـا  ،پرې
نـه منـل کېـده. د  ،د پر ځای پاتZ کېدو پر بنسـټ وه

ــو فرمــان صــادر کــړ ــو جرګــZ ی چــZ د  ،قــانون جوړول
فرانسZ ولس پرته له کوم توپير څخه د کنوېنشن (د 

Xلپاره راوبلل ش (Zبنسټ اېښودونکو نوې جرګ.  
مـZ ورځـZ الس ۱۰هغه پایلZ چZ د اګوسـت لـه       

Zالی شو په الندې ډول لنډې کړو:کو ،ته راغل  
  د پاچا عزل. – ۱      
چZ لمړي اساسـX قـانون  ،سیاس� برابروال� – ۲      

  له ولس څخه سپمول� ؤ.
ــرو  – ۳       ــو د ډې ــه کومــه شــرطه د فیوډاالن ــه ل پرت

چZ تر هغZ موکZ پـورې بایـد د  ،حقوقو له منځه ول
  .بزګرو له خوا پېرودل شوي وای

چـZ لـه پردیـو  ،کسانو د مالونو پلورل د هغو – ۴      
څخه د فرانسZ د انقالب پر ضـد د مرسـتو اخیسـتلو 

  .لپاره له هېواد نه بهر تلX وو
 ،د کمون (د پاریس حومت) ځواک موندل – ۵      

چZ ځان یې د فرانسZ د بریالX ولس استاذی بللو او 
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د قانون جوړولو د پرېړې پرتـه یـې د پاچـا د حـبس 
  .کړ دستور صادر

ــون:       ــاریس کم ــانون  د پ ــه هغــه موکــه کــZ د ق پ
جوړولو د جرګZ ښۍ ډلـه ډېـره کمـزورې شـوې وه او 

 ،خو د قانون جوړولو د جرګZ ،نږدې له منځه تلZ وه
چZ د ژېرودنیانو پـه الس کـZ وه او د پـاریس کمـون 

چZ د روبسپیر او د هغه د یارانو په الس کZ  ،تر منځ
چZ غوښتل یې  ،او کمون کل' توپیر رامنځ ته شو ،ؤ

ــړي ــړې وک ــي پرې ــده او ال انقالب ــانون  ،ال پرېړن د ق
ــو او  ــه نیول ــانو پ ــوکو کس ــې د مش ــه ی ــو جرګ جوړول

  حبسولو  او د جنایي محمZ په دایرولو اړه کړه.
ژېرنــدنان عمــومن ازادي غوښــتونکX بورژواګــان       

چــZ د بـــورژوازۍ د ګټـــو ترالســـه کېـــدل یـــې د  ،وو
چـZ د  ،کاف� بلل. دغو په دې موکه کZانقالب لپاره 

له قانون څخه یـې  ،بورزوازۍ ګټې ترالسه شوې وې
خبرې کولZ او د کلو پرګنیزو پرېړو څخـه یـې ډډه 

ــه ــارانو ،کول ــو  ،خــو د ربســپیر ی ــانون جوړول چــZ د ق
چټک او کل' اقدامونه یـې د  ،همدې جرګZ غرنX وو

څخه انقالب بري ته رسولو لپاره الزم ګڼل او له دې 
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چـZ پرګنـZ خوځښـت تـه راوبلـX.  ،یې کوم ډار نلرلـو
هغو د برسېرنو قانونو په جوړولو او د هغو مقرراتو په 

چـZ یـوازې د بـورژوازۍ تجـارت او صـنعت  ،بهاندولو
 ،ازاد کړي او د پرګنو د دردونو بنسټیزه هوبله نـه وي

چـــZ د شـــتمنو  ،قناعـــت نـــه کولـــو او غوښـــتل یـــې
طبقو له ګټو څخه پلووال�  بورژواګانو پر ضد د بېوزلو

  .وکړي
کله چZ بهرنX خبرونه او انقالب تـه د خاینـانو د       

چZ د هغـه د پرځولـو لپـاره پـاریس تـه  ،عملیاتو خبر
 ،اعـالن یـې وکـړ ،کمـون تـه راورسـېده ،نږدې کېدل

او د پـاریس لـه خلـو یـې » وطن په خطـر کـZ دی«
  .کسیزه پوځ جوړ کړي ۶۰،۰۰۰چZ یو  ،وغوښتل

د پــاریس کمــون د » مــارا«پــه دې موکــه کــZ د       
چـZ د فرانسـZ پـه  ،غړي لخوا یـو شـعار ورکـړای شـو

انقالب کZ یې نوې پاڼه خالصه کـړه. دغـه شـعارونه 
  دا وو:

ولس باید ځان پځپله وژغـوري او بهرنـX غلـیم «      
مګر هغه وخت چZ داخلـ� غلیمـان  ،ته م� رانه وړي

هغـه څـه  ،رهد پاریس کمـون حـق ال» یې وژلX وي.
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د دې او  ،چZ د فرانسZ انقالب یې په خطر کZ اچـوه
چـZ ال یـې د  ،هغه تردیـد او د هغـو کسـانو خیانـت ؤ

خلو منځ ته الر موندله. په هره توګه د بندیانو وژنـه 
مـه ورځ پیـل شـوه او څلـور ورځـZ او ۲د سپتامبر په 

ــر  ــپې د ســپتامبر ت ــور ش ــورې پــه اوږدو ۶څل مــZ پ
  ه یې د مرګ کندې ته واچول.کس ۱۱۰۰وغزېده او 

ــه       ــه  ،د پــاریس کمــون د هغــZ روح لــه امل چــZ پ
ویې کـوالی شـول د فرانسـوي  ،انقالب کZ ننوتZ وه

د پـروس  ،هېوادپالو څخه یو سرښندونک� پـوځ جـوړ
پـه  ،پورې مخZ راغلZ وې» وردن«چZ تر  ،لښرې

»Xکړي.» والم Zمات Zک  
د بنســت  د بنســټ اېښــودونکو دوهمــه جرګــه:      

ــوې جرګــه ــدې  ،اېښــودونکو ن ــه کنوینشــن بان چــZ پ
غالبن د ژاکوبنانو له منځه وټاکل شـوه او  ،معروه ده

م د سـپتامبر پـه ۱۷۹۲په خپلZ لومړۍ غونډې کZ د 
مه یې د سلطنت په له منځه وړلو فرمان ورکـړ او ۲۱

چZ  ،م لویي۱۶د روبسپیر او هغه یارانو په ټینګار یې 
 ،ه نوي اسناد کشف شـوي وود هغه د خیانت په هل

  د ګیوتين پښو ته ولېږه.
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       Zپـه ځـانګړو موکـو کـ Zکنوېنشن د دې لپاره چ
ـــوي  ،وکـــوالی شـــX چټکـــZ پرېـــړې وکـــړي څـــو ن

پــه هــر  ،سـازمانونه مــنځ تــه راوړل: انقالبــی محمــه
 –د ملـX رغـونZ کمیټـه  ،کمون کـZ د څـارنو کمیټـه

ه کنوینشـــن د ژېرنـــدنیانو او غرنیـــو لـــه وګـــړو څخـــ
جوړېده او ژېرنـدنیانو څـه ډېـر نفـوذ پـZ لرلـو. لـه 

ژېرندنیان اوغرنX په خپلو کZ په  ،څنګه مو چZ وویل
تـر څـو چـZ پـه پـای کـZ غرنیـو د  ،کشمش کـZ وو

شانZ کسانو په هڅه د پـاریس » روبسپیر«او » مارا«
ــون پــه مرســته   ۶۰کســه وســله وال او  ۸۰،۰۰۰کم

  .یې کالبند کړد کنوېنشن ځای  ،توپونه راغونډ کړل
کنوېنشن لمـړی مقاومـت وکـړ او د هغـه رئـیس       

ولس څه غواړي؟ کنوېنشن پرتـه لـه ده او د «وویل: 
لـه غرنیـو څخـه ». ده درناوي نه بل څه نه دي کړي

تـر څـو  ،ولس پاڅون نه دی کـړی«یوه ځواب ورکړ: 
بله د هغه پاڅون د دې لپاره  ،جملZ جوړول واوري

کسـه  ۳۴چـZ  ،ولس غواړيچZ فرمان ورکړي.  ،دی
او له هغه ځایه چـZ » ګناهاران هغه ته تسلیم کړي
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غرنیــو  ،کنوېنشــن بیــا هــم د مقاومــت پــه لټــه کــZ ؤ
 ۲۹خپـل  ،وسلZ ته اشاره وکړه. کنوېنشن ناچاره شو

Xنظر بند یې کړي ،کسه غړي وباس.  
له دې وروسته کمون پر کنوېنشن مسلط شـو او       

بلـه ټـولنیزه  ،سـX فتحـهد هغه غلبـه نـه یـوازې سیا
 Zته طبقو بری پر شـتمنفتحه هم وه: د ټولنZ د ښ

  .بورژوازۍ باندې
له هرې خوانه یې د دې بري پر ضد پاڅون وکـړ       

او ژېرندنیانوو په هـره ګوښـه کـZ خوځښـتونه پـه الر 
په لیون کZ یې یو معروف غرن� وواژه او یـوه  ،واچول

لـه او د هغـZ زړه مارا په نامه ووژ» شارلوت«نجلۍ د 
  .یې کنوېنشن ته وړاندې کړ

په همدې موکه کZ بهرنZ جګړې هـم پـه بشـپړه       
شدت سره پایېنه لرله او پردي د داخلـX غلیمـانو پـه 
هڅونه سره په پرمختګ او د وحشت په رامنځ کولـو 

چZ  ،بوخت وو. په داسZ ځانکړې موکZ کZ الزمه وه
 Zړنده تکتی' پلد داخلX  ،شXد کنوېنشن لخوا پړې

Xـه توګـه ترسـره شـتـر څـو د  ،غلیمانو ټکـول پـه کل
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بهرنیـو پــه وړانــدې مقاومـت چمتــو شــX. دا تکتیــ' 
  .روبسپیر پر کنوېنشن تحمیل کړ

م د جوالی پـه خپلـو یادښـتونو ۱۷۹۳روبسپیر د       
 :XلــداخلــX خطرونــه لــه بورژواګــانو «کــZ داســZ لی

بایـد  څخه راځـX. پـر پـورژوازۍ بانـدې د بـري لپـاره
ولس په خپلو کZ یو او متفق کړو. ټول وسایل چمتو 

چــZ ولــس د بورژواګــانو پــه ســپارې پســZ  ،شــوي وو
ــدې  ــوتين الن ــر ګی ــړي ت ــت مالت ــړي او د جمهوری وت

Xهغــو پــه مارســ .Xووژنــ،  Xبریــال Zبــردو او لیــون کــ
 ،په پاریس کZ هم که اوسنX خوځښت نه وای ،شول

سره یـو شـX  بریالX کېدل ... ولس باید له کنوېنشن
او کنوېنشــن لــه ولــس څخــه ګټــه پورتــه کــړي. بایــد 

Xباید هغوی پـه غوسـه  ،جنګیالیو ته وسله ورکړل ش
Xراوستل ش، Xبایـد د  ،باید هغوی روښـان او پـوه شـ

ولس مینه د جمهوریت سـره پـه ټولـو شـونو وسـایلو 
  .»راوپاروو

چــZ کنوېنشــن نــوی  ،پــه همدغــه دور کــZ وو      
ــانون م بنســټیز (اساســ�) ۱۷۹۳« چــZ د ،بنســټیز ق

تصویب کـړ او مـوږ بـه د  ،باندې معروف دی» قانون
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هغZ یوې برخZ ژباړه د دې کتاب په پای کـZ راوړو. 
خو له هغـه ځایـه چـZ یـاد شـوی قـانون خـورا ازادي 
غوښتونک� ؤ او پـه هغـه ځـانکړې موکـه کـZ نشـوای 

  د هغه پلX کول یې شاته واچول. ،پلZ کېدل�
مــZ فرمــان ۱۰م د اکتــوبر پـه ۱۷۹۳کنوېنشـن د       
چZ د فرانسـZ لنډمهالـه حومـت بـه انقالبـي  ،ورکړ

 Zرغـون Xیـې د ملـ Zومت وي. په همدې موکه کح
کمیته روبسپير ته وسپارله او ده ته یې بشپړ واکونـه 

هسZ چـZ وزیـران او جنـراالن ټـول د ده تـر  ،ورکړل
  .فرمان الندې وو

ــه وده روان ؤ       ــانو د د کمــ ،انقــالب مــ� پ ون پلوی
د مطلق مساوات پـه  ،بورژوازۍ له تمZ تېری کړی ؤ

د  ،چZ د درلیون لخوا صادر شـو ،لور تلل و دا فرمان
  هغو د فکر د ډول استاذی دی:

له هغه ځایه چZ شـتمنX او بېـوزلX دواړه بایـد «      
Xنور به یـوه ډوډی  ،د مساوات له رژیم څخه ورک ش

ه ډوډۍ لـــه د خالصـــه وړو څخـــه شـــتمن تـــه او یـــو
ــږي ــه پخې ــه ن ــوزلX ت ــول ډوډۍ  ،ســبوس څخــه بې ټ

چـZ  ،پخوونکX د حبس د سزا په بدل کZ دنده لـري
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مســاوات د  ،یــوازې یــوه ډوډۍ او د ډوډۍ ښــه ډول
چZ  ،همدې کسانو پرېړه وکړه». چمتو کړي ډوډۍ

ټولــو ګزروهلــو خلــو او زړو تــه د شــتمنو پــه لګښــت 
  کالX او کور ورکړای شX. ،ډوډۍ

ه دې وروسته د کمون د نویو عملیاتو دور پیـل ل      
چZ د کنوېنشن  ،شو او د مظنونانو د قانون پر بنسټ

د هغو توطئـه جوړونکـو پـه  ،له تصویب څخه تېر شو
 ،چZ د بهرنیو غلیمانو په ګټه یـې کـار کـاوه ،وژنه یې

چـZ د انقالبـي محمـو څارنـه  ،پیل وکـړ. ښـاره ده
نګړي وضعیت کـZ په هغسZ ځا ،چندانZ دقیقه نه وه

Xیې کوالی نشول دقیقه واوسـ،  Xلـه دې کبلـه ځینـ
 Zــ ــه چ ــه موخ ــو هغ ــول. خ ــم ووژل ش ــان ه بیګناه

لـه فـوري پرېـړو پرتـه د  ،ربسپیر او د ده یـارانو لرلـه
  .پلX کولو وړ نه وه

مــاري  ،لــه لمړیــو کســانو څخــه چــZ ووژل شــول      
مـZ ۲چZ د جوالی لـه  ،آنتوانت او هغه ژېرندنیان وو

هم له هغو کسانو » دانتون«څخه ونېول شول.  ورځ
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چZ ښودلX یـې  ،چZ د هغو ضعفونو په جرم ،څخه ؤ
  .په ګیوتین باندې اخته شو ،وو

ــه د ۱۸۹۳د        ــه لمــړي څخ ــارچ ل م د ۱۷۹۴م د م
چــZ  ،مــZ بــورې د هغــو کســانو شــمېر۲۷جــوالی تــر 

په ټولZ فرانسZ کZ لـه  ،محاکمه شول او ووژل شول
خــو د  ،ېــدل. دا وژنــZ پلــZ شــوېکســانو ډېر ۱۲۰۰۰

 Zموخه هم ترالسه شوه. په دې مانـا چـ Xکمون اصل
د ژېرنــــدنیانو  ،بهرنــــ� او داخلــــX خطــــر ورک شــــو

مـاتZ  ،چZ د پرګنو مالتړ یې ونـه مونـده ،خوځښتونه
وخوړه. اطریشیان او پروسـان د فرانسـZ لـه سـرحده 

  .لېرې وشړل شول
ولZ  ،خو د دې وضعیت ساتل خورا ستونزمن وو      

چــZ هــم پخــوانX زاړه پــالونکX او هــم تــازه دوران تــه 
رسېدلX انقالبي بورژواګان د ربسپیر له طرحZ سـره 

په خپل یوه رپوټ کـZ ویلـX وو:  ربسپیرمخالف وو. 
چـZ  ،د انقالب موخه د هسZ وضعZ چمتو کـول دي

په هغه ځـای کـZ هـېڅ ډول ځانګړتیـاوې مـنځ تـه «
Xهلته  ،رته ...مګر د خپله مساواتو څخه پ ،رانش Zچ

چـZ هلتـه  ،هېواد د هر وګړي هوسـاینه چمتـو کـړي
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نـه دا چـZ  ،سوداګري د ملـX شـتمنۍ سـر چېنـه وي
». یوازې د څو کورنیو بې هانده شتمنX چمتـو کـړي

که څه هـم د پلـX کېـدو لپـاره کومـه  ،دې وړاندیزونو
چـZ  ،چـZ بـورژوازي ،خو کـاف� وه ،دقیقه نقشه نلرله

لZ ازادې سوداګرۍ پـه ګټـه غوښتل یې انقالب د خپ
د ربسپير پر ضد راوپاروي. نور مرتجعـان  ،بشپړ کړي

هم له ده سره همداستانه وو او د کمون وژنـZ یـې د 
Zبېرحمۍ او قساوت په نامه پلمه کول.  

  ربسپیر ویل:      
تر څو پورې به د جبارانو لېونډوله ستم کـول «      

رغړونه نیاوګلوي او د ولس نیـاوګلوي بربریـت او سـ
ونومول ش*؟ ځین* چيغـ  وهـ*: پـر پاچـا پـالونکو 

نــه! پــر بــې ګنــاهۍ  ،تــرحم! پــر تباه
ــارانو تــرحم!
پر بشریت  ،پر بېوزلو ترحم ،پر کمزورو ترحم ،ترحم

  »ترحم!.
ربسپیر د ژان ژاک روسـو د ښـوونو زده کـوونک�       

ؤ او اصولو ته په تړاو کـZ یـې ځـانګړی تعصـب لرلـو. 
 ،ښودنکو په جرګZ کZ وړاندیز وکـړربسپیر د بنسټ اې

Xد وژلو سزا دې له منځه الړه شـ Zچ،  Zخـو کلـه چـ
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خپله په عمـل کـZ د ننـه شـو او د پسـات درجـه او د 
بلــه تګــالره یــې  ،پرېړنــده اقــدامونو اړتیــا یــې وکتلــه

  خپله کړله. 
 –اصــالح  –پــه پــای کــZ ژېرنــدنیانو د کنوېشــن       

توطئـه یـې  ،معتدله ډلـه لـه ځـان سـره ملګـرې کـړه
چـZ دی د دیتـاتورۍ او انسـان وژلـو پـه  ،جوړه کړه

چZ د  ،تور محوم کړي او د دوی لمړنZ نقشه دا وه
ولـZ چـZ د  ،ربسپیر له خبـرو کولـو مخنیـوی وکـړي

مـZ پـه ۲۷هغه د خبرو په اغېزه پوهېدل. د جون پـه 
ورځ د کنوېنشن په غونډې کZ الس په کـار شـول او 

تودښت سره د ربسـپیر پـر خپل تورونه یې په بشپړه 
ضد د شورونو او د السـونو د پړکـا پـه مـن� کـZ بیـان 

خو د  ،ربسپیر څو ځله د خبرو اجازه واخیستله ،کړل
غونډې مشر هر ځـل د دې لپـاره چـZ د ده غـږ پـټ 

ګنټــۍ یــې پــه غــږ راوســتله. کلــه چــZ د ده د  ،کــړي
د وروسـتX ځـل «کوکه یې کړه:  ،نېولو امر صادر شو

» نو مشره! له تا نه د خبرو اجازه غواړم!د قاتال ،لپاره
» ژونـدی دې وي جمهوریـت«د ده دا غږ یې هـم د 
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جمهوریـت لـه «په نارو سره ورک کړ. ربسپير وویل: 
  ».منځه الړو! غله بریالX شول!

کله چZ د ربسپیر د نېولو خبـر د پـاریس کمـون       
ــېدو ــه ورس ــورې کــړ او  ،ت ــت یــې الس پ پــه خوځښ

صون ورکړ. خو د خیانت له املـه روبسپیر ته یې خال
Zزنه یې ماتـه  ،مات شو او ربسپیر په دې حال ک Zچ

کسـانو سـره د ګیـوتین  ۲۱ونېول شو او لـه نـورو  ،وه
کسه او  ۷۰وېخ ته وڅول شو. د هغZ ورځZ په سبا 

کسه د کمـون غـړي د هماغـه کسـانو  ۱۳په بله ورځ 
 ،چZ ځانونه یې د وژلو مخالف ښـاره کـول ،په الس

  وژل شول.و
کله چZ د محومانو ګاډۍ د اعـدام ډګـر پـه لـور       

 ،ربسپیر له خپلو شنو ورېښیمنو کالیو سـره ،روانه وه
چZ د وینو په کرښو انځـور شـوی ؤ  ،له هغه م� سره

 ،او د کل' درد له امله یې زنه په ځـان کـZ ننـوتZ وه
په پټو سترګو سـره یـې د خپلـو نابشـپړه عملیـاتو پـه 

 ،چZ د ګیوتین بېخ تـه ورسـېدو ،وه. کلههله فکر کا
د جــالد شــاګرد د هغــه د زخــم پتــZ هســZ پــه کلــه 

چZ وحشتناکه کوکه له ربسپير څخه پورتـه  ،وشوله
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چZ د ده الندې زامه لـه پـورتنۍ  ،شوه او پرګنو وکتل
چZ پـه  ،زامZ څخه جال شوه او د هغه له خولZ څخه

وینـه  د ده رنګینـه ،ډاروونکZ توګه خالصه پاتZ شـوه
  .وبهېده

ــاف کــوي        ــان انص ــZ دی  ،ان د ربســپير غلیم چ
هېڅله له خپلو پرنسیبونو څخه جال نشو او د خپل 
ځواک په منځ کZ یـې پـه بشـپړه سـادګۍ سـره ژونـد 

هسZ چZ ده ته یې د (نـه فاسـدېدونکX) لقـب  ،کاوه
  .ورکړی ؤ

ــ':       ــای لی ــالب پ ــ' د  د انق د انقــالب برخــه لی
 ،وروسته د بورژواګانو الس ته ولوېده ربسپیر له مرګه

  .چZ هغه یې ودرولو
د بورژواګانو ډار له انقـالب څخـه او د پاچـا پـالو       

چـZ کنوېنشـن د  ،مرتجعینو عکس العمل المل شـو
مZ خپل ځای (دیر کتوار) تـه ۲۶م د اکتوبر په ۱۸۹۴

ـــه  ۱۸۹۹ورکـــړي او د  ـــوامبر ل ـــاپلیون ۹د ن مـــZ د ن
نـاپلیون څخـه وروسـته لـه  دیتاتوري پیل شـوه: لـه

مـه پـورې مشـروطه سـلطنت ۱۸۴۸م ځخه تـر ۱۸۱۵
بېرتــه پــه فرانســZ کــZ ټینــګ شــو او مشــروطیت پــه 
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وروستX کال کZ د انقالب له امله په جمهوریت بدل 
م کـZ (د دریـم ۱۸۱۵خـو دا جمهوریـت هـم پـه  ،شو

 Zم ۱۸۷۰ناپلیون په الس) له منځـه والړ. تـر څـو چـ
چــZ د  ،انقــالب کــZ انقــالب پــېښ شــو او پــه دې

نـږدې  ،پرولتاریا طبقZ پلویان یې اصلX چلـوونکX وو
د یــوې میاشــتZ پــه مــودې پــه پــاریس کــZ کــارګري 

Xومت برقراره شخو دا حومـت هـم پـه بشـپړه  ،ح
غوســـZ ســـره د بـــورژوازۍ پـــه الس مـــات شـــو او د 

  .حمهوریت رژیم په فرانسZ کZ مستقر شو
       Zهغـه څـه چـ Zډېـر د پـام وړ په دې انقالبونو کـ
ــت د  ،دي ــت دی. د فرانســZ دول ــو ماهی د حومتون

انقالب څخه وړاندې پر فیوډاالنو تکیه لرله او د هغو 
  .د ګټو ساتندوی ؤ

چZ د دې انقالبونو په ترڅ کـZ  ،د دولت ماشین      
بلـه ال  ،نـه یـوازې ووړ نـه شـو ،څو ځلـه نسـور شـو

یـو دا بشپړ شو. د فرانسZ د انقالب له الملونه څخـه 
چZ بورژواګان د خپلو صـنعتX او سـوداګریزو ګټـو  ،ؤ

چZ په حومت کـZ ال ډېـر مرکزیـت  ،له پلوه غوښتل
شــتون ومونــدي او دا موضــوع ال ډېــره د دولــت د 
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ــل  ــین د ودې الم ــه د ماش ــار او د هغ ــواک د ټینګ ځ
شوه. له بله پلوه بورژوازي وروسته له هغه نـه چـZ د 

Z وکــوالی شــX د د دې لپــاره چــ ،کــار پــر ســر راغلــه
ناچاره د دې دستګاه  ،انقالبونو څخه مخنیوی وکړي

ځواک ډېر کړي او له دې کبلـه د بـورژوازۍ دولـت د 
پخــوانX فیــوډالX دولــت پــه پرتلــه د دوو ځــانګړو بڼــو 

ــوځ ــه پ ــد ؤ. بوروکراســX او تلپای ــت  ،خاون چــZ د دول
د دې دســتګاه مــاتول ال  ،چــوپړو شــمېر یــې ډېــر کــړ

  ستونزمن ګرځوي.
بورژوازۍ نه غوښتل د ځواک په الس تـه راوړلـو       

 ،دا د فشار ماشین مات کـړي ،د دولت دستګاه ،سره
بله غوښتل یې چZ هغه ته د بـورژوازۍ لـه اقتصـاد 
سره سمون ورکړي. نو د فرانسZ انقالب د دولت پـه 

Zحاکمیــت دی ،ماهیــت کــ Zد ځــانګړې طبقــ Zچــ، 
یـانZ  ،کـړه بله هغه ډله یې بدلـه ،کوم بدلون رانوړو

  .بورژواګان یې د فیوډاالنو پر ځای کېنول
  ٭٭٭٭٭
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۳۷  

  د بشر د حقوقو اعالمیه
  

» ملـX جرګـZ«چـZ پـه  ،د فرانسZ ولس استاذي      
چـZ  ،له هغه ځایه چZ ویې کتـل ،کZ ټول شوي دي

 Xد بشــر د حقوقــو هېــرول او هــېڅ ګڼــل د عمــوم
پرېــړه یــې  ،بــدمرغیو او پســات یــووازين� المــل دی

چZ په یوې رسمX او پرتمینـZ اعالمیـې کـZ د  ،ړهوک
Xاو مقدس حقـوق طـرح  ،بشر طبیع Xنه انتقالېدونک

تر څو دا اعالمیه هرکله د ټولنZ د ټولو  ،او بیان کړي
وګــړو د هیئــت پــه پــام کــZ وي او پرلــه پســZ د هغــو 

تـر څـو وکـوالی شـX د  ،حقوق او دندې یـادې کـړي
عملیات پـه مقننه ځواک عملیات او د مجریه ځواک 

چـZ لـه هـر سیاسـX سـازمان  ،هره شېبه او یا موخـه
پرتله کړي او په پای کZ هغـوی  ،څخه په پام کZ وي

چZ له دې نـه  ،تر څو د وګړو غوښتنZ ،ال درنZ وګڼي



370                                                     احمد قاسم�

Xوروسته په ساده او مسـلم اصـل بانـدې بنسـټ شـ، 
 .Xمرغۍ ته پام واوس  تل اساسX قانون او عمومX نی

      Xمل Zجرګه د متعال خـالق پـه حضـور  په پایله ک
کــZ او د ده د عنــایتونو پــه ســیوري کــZ دا حقــوق د 

  بشر او ټولنZ د وګړو لپاره پېژنX او اعالموي:
د بشر وګړي پـه حقوقـو کـZ ازاد او مسـاوي  – ۱      

 Zازاد او مسـاوي پـات Zاو پـه حقوقـو کـ Xدنیا تـه راځـ
ټـولنيزې ځانګړتیـاوې نشـX کـوالی پرتـه لـه  ،کېږي
  X ګټو څخه بل بنسټ ولري.عموم
د هــرې سیاســX ټــولنZ نــه موخــه د بشــر د  – ۲      

چـZ د زمـانZ تېرېـدل نـه  ،طبیعX حقوقـو سـاتل دي
ــه: ازادۍ ــارت دي ل ــوق عب ــX او دا حق ــت ،من  ،مالی
  .امنیت او د ناتار په وړاندې مقاومت څخه

هر حاکمیت اصولن پر ولـس بانـدې بنسـټ  – ۳      
ېڅ کـس نشـX کـوالی کـوم شوی او هېڅ هیئت او ه

چــZ ښــاره لــه ولــس څخــه یــې  ،ځــواک پلــ� کــړي
  .سرچېنه موندلZ ده

ازادي د هر عمـل د سـرته رسـولو د ځـواک  – ۴      
چZ بل ته ضـرر نـه رسـوي. پـه دې  ،څخه عبارت ده
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توګه د هر وګړي د طبیعX حقوقو پلX کـول هاندونـه 
چـZ د هغـو شـتون لـه دې  ،مګر هغه هاندونـه ،نلري

څخــه د ټــولنZ د نــورو غــړو برخــه مــن تــوب حقوقــو 
Xتأمینوي. دا هاندونه یوازې قانون ټاکل� ش.  

مګــر هغــه  ،منعــه کــړي ،قــانون حــق نلــري – ۵      
چZ د ټـولنZ لپـاره زیـان راوړونکـX وي. لـه  ،عملیات

 ،هغه څه نه چZ د قانون له الرې منعه شـوي نـه وي
نشو کوالی مخنیوی وکړو او هېڅ څوک نشـو کـوالی 

  .اړ کړو ،چZ قانون حم نه وي کړی ،ه څه تههغ
قانون د عمومX ارادې له بیان څخه عبارت  – ۶      

چZ شخصن او یا  ،دی. د ټولنZ ټول وګړي حق لري
 .Xبرخه واخلـ Zد استاذو له الرې د هغه په جوړولو ک

 ،څه په هغه برخه کـZ ،قانون باید د ټولو لپاره یو وي
 ،څه په هغه برخه کـZ ،چZ له کوم شX نه مالتړ کوي

چــZ ســزا ورکــوي. لــه هغــه ځایــه چــZ د ټــولنZ ټــول 
 ،وګړي د قـانون لـه پامـه لـه یوبـل سـره مسـاوي دي

پوستونو او عمـومX  ،هغوی کوالی شX ټولو مقامونو
بوختیاوو ته د ځانونو د اهلیت پر بنسټ پـه مسـاوي 
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د فضـایلو او هنرمنـدیو  ،توګه او پرته له کوم توپیر نـه
  .ورسېږي ،ه پرتهد توپیر څخ

هېڅ وګړی کوالی نشو تورن کړو یـا توقیـف  – ۷      
چـZ  ،مګـر پـه هغـو برخـو کـZ ،کړو او یـا حـبس کـړو

چـZ قـانون  ،قانون ټاکلX او د هغو ستونزو پر بنسـټ
چـــZ خپـــل ســـري  ،مقـــرر کـــړي دي. هغـــه کســـان

دستورونه صادروي او یا د داسZ دستورونو صـادرولو 
بایــد  ،X کــوونکX ديتــه بــل هڅــوي او یــا د هغــو پلــ

ــولنZ هــر وګــړی ــر  ،وترټــل شــX. د ټ ــانون پ چــZ د ق
بایــد ژر اېالنیــت  ،بنســټ بلــل کېــږي او یــا جلبېــږي

  .مجرم دی ،وکړي. داسZ شخص که مقاومت وکړي
مګـر  ،قانون نشX کوالی جزاګانZ پلZ کـړي – ۸      

دا چZ په بشپړه توګه او صریحن ضروري وي او هېڅ 
 ،ر د هغـه قـانون پـر بنسـټمګ ،څوک مجازاتول� نشو

چZ وضعه شوی او له وړانـدې د هغـه ځـانګړي جـرم 
ــره  ــرم س ــه ج ــانونن د هغ ــوی او ق ــویب ش ــاره تص لپ

  .سمون ورکړ شوی دی
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چـZ د هغـه د  ،هر څوک تر هغه وخته پورې – ۹      
بیګنـاه ګڼـل کېـږي.  ،مجرموالX اعالم شوی نـه دی

لـه هـر  ،هرکله د ده بندي کـول نـه ډډه کـوونکX وي
چZ هغه ته رسـېدو لپـاره ضـروري  ،ډول تشدد څخه

  .باید جدن مخنیوی وشX ،نه وي
ــدو – ۱۰       ــد د عقای ان مــذهبی  ،هــېڅ څــوک نبای

تـر هغـه وختـه پـورې چـZ د هغـو  ،عقایدو پـه لحـاظ
چـZ قـانون ټینګـه  ،عقایدو څرګندونـه عمـومX اوډنـه

  .د مزاحمت سره مخام� شX ،ګډوډ نکړي ،کړې ده
ــر  ازاد تبــادل نــدونو او عقایــدواد  – ۱۱       د بشــر ت

ټولو ارزښتناکه حقوقو څخـه یـو دی. لـه دې کبلـه د 
ټــولنZ هــر وګــړی کــوالی شــX پــه ازاده توګــه خبــرې 

مګـر دا چـZ د  ،وليX او په چاپ یې ورسـوي ،وکړي
چــZ د قــانون لــه الرې ټاکــل  ،هغــو برخــو پــر بنســټ

  .له دې ازادۍ نه ناوړه ګټه پورته کړي ،شوي دي
د بشر او د ټولنZ د وګړي د حقوقو تضمین  -۱۲      

چــZ عمــومX ځــواک شــتون ولــري. نــو دا  ،ایجــابوي
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نه د هغو کسانو په  ،ځواک د عموم په ګټه جوړ شوی
  .چZ د هغو الس ته سپارل شوی دی ،ځانګړې ګټه

ـــــواک ســـــاتل او د اداري  – ۱۳       ـــــومX ځ د عم
ې د لګښتونه یوې ګډې مالیې ته اړتیا لـري. دا مـالی

ټولنZ ټولو وګړو په مـنځ کـZ بایـد د هغـو د تـوان پـر 
Xبنسټ په مساوي توګه وویشل ش.  

چــZ پــه خپلــه  ،د ټــولنZ وګــړي حــق لــري – ۱۴      
السه او یا د خپلو استاذو لـه الرې د عمـومX مالیـاتو 

د هغـه نسـبت د وګـړو د شـتمنۍ پـه پرتلــه  ،ضـرورت
 د ،هغــه ســره پــه ازاده توګــه رضــایت وکــړي ،وڅېــړي

د هغZ تعرفـZ د الس تـه راوړلـو  ،هغه لګښت وڅاري
Xبنسټ او موده وټاک.  

د خپلو ادارو له هر مـامور  ،ټولنه حق لري – ۱۵      
Xڅخه حساب واخل.  

چــZ هلتــه د حقوقــو تضــمین  ،هــره ټولنــه – ۱۶      
ــه دی  ــون ن ــو بېلت ــه دی او د ځواکون ــأمین شــوی ن ت

  .ده په هېڅ وجZ د اساسX قانون خاونده نه ،شوی
له هغه ځایه چZ مالیت د نه نقضېدلو وړ  – ۱۷      

هېڅ څوک نشX کېدای لـه هغـه  ،او مقدس حق دی
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چـZ عمـومX  ،مګر په هغه بڼه کZ ،نه بې برخZ کړي
هغـه ایجـاب کـړي او  ،ګټې چZ قانونن تثبیت شـوي

په دې شرط چZ د هغه نیاویز تاوان له وړانـدې پـرې 
Xش.  

  ٭٭٭٭٭
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۳۸  

  اساس* قانون دوې مادې ۱۸۹۵ د
  

ــرض  – ۲۱       ــدس ف ــولنZ مق ــتZ د ټ ــومX مرس عم
څــه لــه دې  ،دی. ټولنــه بایــد خپلــو بېوزلــو وګــړو تــه

 ،چZ هغو ته کار چمتو کړي او څه د هغو لپاره ،الرې
د ژوندانه د وسـایلو  ،چZ په کار کولو توانمنده نه دي

  د ژوند لوښX ورکړي. ،چمتو کولو له الرې
 ،کله چZ حومـت د ولـس حقـوق نقضـوي – ۲۵     

انقالب د ولس لپـاره او د ولـس هـرې ډلـZ لپـاره تـر 
  .ټولو مقدسه او تر ټولو ناګزیره دندو څځه دی

  
 ياــپ
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